INFORMAÇÕES

MARÇO

2019

Dia 17 DOMINGO II DA QUARESMA - Ano C
Gen 15, 5-12. 17-18; Sal 26; Filip 3, 17 – 4, 1 ou Filip 3, 20 – 4, 1; Lc 9, 28b-36
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.
SEGUNDA-FEIRA - Dan 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38
Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.
Reunião para todos os Ministros Extraordinários da Comunhão,
incluindo os mais novos, no centro paroquial.

REFLEXÃO

Dia 18
17h00
21h00
21h30

17 de MARÇO de 2019

Dia 19 TERÇA-FEIRA - SOLENIDADE DE S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA
2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rom 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a
ou Lc 2, 41-51a
6.º aniversário da solene inauguração do Pontificado do Papa Francisco
09h00 Retiro Nacional do Movimento de Vida Ascendente, em Fátima (termina dia 21).
19h00 Eucaristia na igreja de Santo António.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - Jer 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31
21h30 Reunião do Secretariado de Pastoral Familiar, no centro paroquial.

Dia 23 SÁBADO - Miq 7, 14-15.18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11-32
10h00 Dia Diocesano do Adolescente, no santuário de Schoenstatt, na
Gafanha da Nazaré.
10h30 Via-Sacra da catequese da infância, na igreja.
15h00 Capítulo Efectivo do Conselho da OFS, seguido de eucaristia, na igreja
de Santo António.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 24 DOMINGO III DA QUARESMA - Ano C
Ex 3, 1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10, 1-6.10-12; Lc 13, 1-9
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
DIA CÁRITAS: O ofertório de todas as Missas destina-se à Cáritas
Diocesana e Nacional
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SEXTA-FEIRA - Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21, 33-43.45-46
Missa em Vilar.
Via-Sacra na igreja.
Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Desafios da Quaresma...
No 2º Domingo da Quaresma é o Evangelho da Transfiguração
que nos ilumina. Com Pedro, João e Tiago, também nós
subimos ao monte, para acompanhar Jesus na oração, e
"enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas
vestes ficaram de uma brancura refulgente".
Tudo era luz e beleza, e era tão intensa a felicidade, que
Pedro desabafou: "Mestre, como é bom estarmos aqui". Não
ficámos, porém, muito tempo, porque uma nuvem escura e
densa nos devolveu à realidade e obrigou-nos a descer à
planície. E Jesus veio connosco.

Dia 20 QUARTA-FEIRA - Jer 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28
18h00 Missa em Santiago.

Dia 22
17h00
18h30
21h30

Nº 1648

Na vida há momentos de tudo, de descida, de sofrimento e
de deserto, mas também de exultação, de entusiasmo, de
conforto, quase de plenitude, mas Jesus ensina-nos que,
em qualquer circunstância, só a Oração e a Escuta, tornando
luminosa a existência, apesar de tantas vezes dispersa,
corrida e sofrida, nos devolvem a serenidade ao rosto, a
limpidez aos olhos e misericórdia ao coração.
Todos estamos em processo de transfiguração que só acaba
quando Deus entender, porque se realiza no tempo da nossa
existência, vivida em chave de peregrinação em crescendo
de intimidade com Deus e de comunhão com os outros.
O jejum, a oração e a esmola continuam a ser, em síntese,
os desafios comuns que a Igreja faz, há séculos, para se
viver o tempo santo da Quaresma.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Dois dedos de Liturgia (101)
- Viver o tempo da Quaresma
A Quaresma orienta o nosso pensamento,
em primeiro lugar, para a imagem do
deserto, aquele onde Jesus viveu
quarenta dias de solidão ou aquele que
o povo de Deus atravessou, caminhando
durante 40 anos.
Quando chegavam estas semanas que
precedem a Páscoa, o irmão Roger
gostava de lembrar que este não era um tempo de austeridade ou de tristeza,
nem um período para alimentar a culpa, mas um momento para cantar a alegria
do perdão. Ele via a Quaresma como 40 dias para nos prepararmos para redescobrir
pequenas primaveras nas nossas vidas.
No início do Evangelho de S. Mateus, quando João Batista proclama «arrependeivos!», ele quer dizer «voltai-vos para Deus!». Sim, durante a Quaresma, gostaríamos
de nos voltar para Deus, para acolher o seu perdão. Cristo venceu o mal e o seu
perdão constante permite-nos renovar a vida interior. É a uma conversão que
somos chamados: não a voltarmo-nos para nós próprios, numa instrospeção ou
num perfecionismo individual, mas a procurar uma comunhão com Deus e, também,
uma comunhão com os outros.
Sim, o Evangelho chama-nos à simplicidade. Escolher a simplicidade abre o nosso
coração à partilha e à alegria que vem de Deus. Durante este tempo da Quaresma,
ousemos rever o nosso estilo de vida. Não para provocar má consciência àqueles
que não o fazem, mas como o propósito de sermos solidários com os mais
desamparados. O Evangelho incentiva-nos a partilhar livremente, dispondo de
tudo na beleza simples da criação. [In Ir. ALOIS, Ousar acreditar, ed. Paulinas]

Em Março
não esquecer:
Consignar o IRS ao Patronato
de Vilar (Nossa Senhora de
Fátima) - NIF: 501 404 368
Não tem custos, não agrava o imposto
nem diminui o reembolso!

O Patronato Agradece!!!

Servas de Nossa Senhora de
Fátima
Dentro do espírito da Quaresma e da
mensagem de Fátima, as irmãs Servas
de Nossa Senhora de Fátima, na
Paróquia da Glória, estão a organizar
uma Via Sacra aos Valinhos e visita à
exposição Capela Mundi no santuário
de Fátima no próximo dia 29 de Março.
Se estiver interessado contacte para
os telefones 234193850/964828550

SEMANA CÁRITAS 2019

“JUNTOS NUMA SÓ FAMÍLIA HUMANA”.
A Semana Cáritas 2019 terá início no próximo domingo,
dia 17 de março e culminará no domingo seguinte,
dia 24, com a celebração do Dia Cáritas. Terá como
lema: “JUNTOS NUMA SÓ FAMÍLIA HUMANA”.
Esta realização tem como principal finalidade a
sensibilização das pessoas para a problemática das
desigualdades sociais com a existência duma
percentagem muito significativa (cerca de 25%) de cidadãos portugueses que
vivem abaixo do limiar da pobreza, convidando à partilha fraterna para ajudar a
minimizar as carências que se verificam. A Cáritas em Portugal no geral e a Cáritas
Diocesana de Aveiro em particular, vão desenvolver várias atividades entre as
quais se refere: Mala da Partilha; Peditório público

Encontro de Formação
Litúrgica

O Secretariado Diocesano de Liturgia
vai iniciar os Encontros de formação
Litúrgica para acólitos e leitores. Os
encontros serão inter-arciprestais,
sendo que o nosso arciprestado
reunir-se-à 6 de abril, das 9h30 às
17h30, no Centro Paroquial de Aradas.
Estão abertas inscrições para o
primeiro encontro, que deve indicar
para liturgia@diocese-aveiro.pt ou para
a Cúria Diocesana, até dia 01 de abril.

Convite
Amigo: Vai haver mais um encontro do
pré seminário para candidatos, ou seja
rapazes do 5º e 6º ano! Tenho por isso
o gosto em te convidar para
participares neste encontro do préseminário. Será no próximo dia 30 de
Março, entre as 9h30 e as 18h00, no
Seminário de Aveiro. Aqui poderás vir a
conhecer o seminário, jogar futebol,
fazer novas amizades, e descobrir um
grande “profeta".
Tens até dia 28 de março para te
inscreveres. Se tu ou os teus
encarregados de educação tiverem
alguma dúvida podes falar com o Diac.
Jorge. Vai pensando nisto!
- Pe. João Santos

"As novas adolescências”
O departamento da catequese da nossa diocese oferece mais uma formação
para catequistas, desta vez com o tema “As novas adolescências”. Ocorrerá no
Centro Paroquial de Esgueira, no dia 6 de abril de 2019, das 09h30 às 16h00, e
terá como formador o Pe Queirós da diocese de Viana do Castelo.
Para realizar a inscrição e, se quiser mais informações, pode fazê-lo através do
seguinte e-mail: catequese@diocese-aveiro.pt

