INFORMAÇÕES

MARÇO

2019

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.

24 de MARÇO de 2019

Dia 26
10h00
17h30
21h30

21h30

TERÇA-FEIRA - Dan 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35
Conselho Presbiteral na Casa Diocesana, em Albergaria-a-Velha.
Confissões na igreja de Santiago.
Assembleia da Irmandade do Santíssimo Sacramento para apreciação e
votação das contas de 2018 e para preparação das actividades do
tempo Pascal.
Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 27
10h00
18h00
21h30

QUARTA-FEIRA - Deut 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19
Retiro do Movimento de Vida Ascendente, no Semniário.
Missa em Santiago.
Debate sobre "Arte sacra/Arte contemporânea", no CUFC.

21h30

REFLEXÃO

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Is 7, 10-14; 8, 10; Sal 39; Hebr 10, 4-10; Lc 1, 26-38
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.

Dia 28 QUINTA-FEIRA - Jer 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23

21h30

SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34
Missa em Vilar.
Via-Sacra na igreja.
24 HORAS PARA O SENHOR, com início na Celebração Eucarística
arciprestal, na Igreja de S. Bernardo.
Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 30 SÁBADO - Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14
08h30 Continuação das 24 HORAS PARA O SENHOR, com Missa na nossa
igreja, seguida de Exposição do Santíssimo, com Laudes. O Santíssimo
ficará exposto para adoração dos fiéis até às 19h.
09h30 Pré-seminário: encontro de rapazes do 5º e 6º ano, no Seminário de
Santa Joana Princesa - Aveiro (termina às 18h).
15h30 Reunião de Pais do 3º ano, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 II Formação contínua para os Acólitos.
Dia 31 DOMINGO IV DA QUARESMA - Ano C
Jos 5, 9a. 10-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
10h30 Baptismos, na Missa.

INFORMAÇÕES

Dia 29
17h00
18h30
21h00

Nº 1649

"Se não vos arrependerdes..."
Sempre ao longo da história aconteceram fenómenos que
deixaram rastos profundos de destruição e morte. Agora,
porém, a sua frequência e violência são de tal modo notórias,
que nos aconselham a levar ainda mais a sério o alerta de
Jesus no Evangelho deste domingo, porque é cada vez mais
clara a mão do homem neste rosário doloroso de
acontecimentos, que afectam a humanidade.
Terá Deus perdido o controle das forças cósmicas ou gozará
em tornar mais infernal a vida dos homens? Ter-se-á zangado
connosco e apressado o calendário na execução de penas
a infligir à humanidade? Nada é mais errado.
O desabamento da torre em Siloé ou das Gémeas em Nova
York, os ciclones, as secas, e muitos outros fenómenos que
afetaram ou afetam dramaticamente a humanidade, não
podem ficar apenas no rol noticioso das catástrofes, mas
devem ser um apelo forte à nossa conversão.
Na verdade, se o homem não arredar caminho, se não
respeitar mais a vida e a natureza, se não se tornar mais
solidário e construtor de justiça e de paz, e, sobretudo, se
apostar num mundo à margem de Deus, esta casa comum,
que é a nossa terra, vai-se desmoronando, com
consequências cada vez mais dramáticas. E o alerta de Jesus
está no Evangelho de hoje: "se não vos arrependerdes,
morrereis todos de modo semelhante".
O que nos vale é a paciência infinita de Deus, que aguarda
a nossa conversão e "passa a vida" a consolar-nos, a limpar
as nossas lágrimas e a manter viva a nossa esperança.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Dois dedos de Liturgia (102)

Encontro de Formação
Litúrgica

- O sacramento da penitência
O seu primeiro sentido é o da «virtude da penitência», como
atitude interior de arrependimento, que é a fundamental: a
conversão continuada a Deus e a Cristo.
A primeira mensagem de Jesus, e, depois, da comunidade
apostólica, foi a conversão e o perdão dos pecados. A
reconciliação que Deus nos concedeu em Jesus Cristo,
sobretudo na sua morte e ressurreição, agora no-la comunica através do ministério
da Igreja, para que os penitentes se tornem partícipes da vitória pascal de
Cristo sobre o mal e o pecado. Isto acontece inicialmente pelo sacramento do
Baptismo, e, posteriormente, de modo específico, pelo da Penitência
(Reconciliação).
Ao longo dos séculos, foi-se organizando o processo da reconciliação sacramental
com diferentes formas. Este processo penitencial, que se fazia uma só vez na
vida depressa foi considerado demasiado rigoroso. Ao longo dos séculos VII-XI,
organizou-se a chamada «penitência tarifada»: com um processo penitencial
segundo a gravidade dos pecados, mais personalizado. Depressa se chegou à
«penitência privada», na qual se realizava o caminho de conversão e de
reconciliação com maior brevidade, seguindo a absolvição imediatamente à
acusação pessoal, e com uma frequência que admitia também a «confissão
devocional».
O Concílio Vaticano II incumbiu que se revissem: «o rito e as fórmulas da Penitência,
de modo a que exprimam mais claramente a natureza e o efeito do sacramento».
Em todos os casos, por parte do ¬penitente, o sacramento pressupõe o
arrependimento interior, a confissão das culpas graves e a disposição de fazer as
obras de satisfação. Por parte do ministro da Igreja, além do acolhimento e dos
oportunos conselhos, sobretudo a absolvição.

Retiro
em casa ou em qualquer lugar
Para ajudar este caminho de Quaresma, o
Passo-a-Rezar, em colaboração com o Lugar
Sagrado faz a proposta de um Retiro, para ser
lido, ou para ser ouvido, em casa ou em qualquer lugar. Consta de uma introdução
e sete sessões, divididas em várias etapas. O tema do Retiro é “Chamados a ser
Santos”, inspirado na Carta de S. Paulo aos Romanos.
O retiro pode ser feito de várias formas: Descarregando as várias sessões, no site
do Passo-a-rezar (http://www.passo-a-rezar.net/retiro-quaresma) e fazer este
retiro no lugar que achares mais conveniente; ou ouvir o retiro através da
Aplicação Móvel do Passo-a-Rezar, na secção Passos para Mais.

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.

Leitores
É cada vez mais comum vermos os
Leitores das nossas Celebrações
Eucarísticas saírem dos bancos dos
Coros e os MECs serem também
frequentemente chamados ao serviço
da proclamação da Palavra.
Não há determinação que proíba a
acumulação destas funções. No
entanto, tal procedimento não é, em
caso algum, o mais recomendado.
Este modo de "prover" às necessidades
da Assembleia é uma manifestação de
pobreza e não torna a Celebração nem
mais rica nem mais bela, apesar de, à
primeira vista, parecer mais prático e
viável.
Oxalá apareçam novos candidatos a
Leitores na formação que o
Secretariado Diocesano de Liturgia vai
realizar na Igreja Paroquial de S. Pedro
de Aradas, no próximo dia 6 de Abril.

24H

PARA O

SENHOR

na Paróquia - inscrição
Desde 2014, a convite
do Santo Padre,
temos realizado as 24
horas para o Senhor.
Já tivemos vários
moldes, mas em
todos mantivemos o
mesmo objectivo:
permanecer junto de Jesus!
Este ano teremos a dimensão
arciprestado: dia 29 de março, às 21h,
em São Bernardo, iniciando com a
celebração da eucaristia havendo em
seguida momento de adoração com a
oportunidade de celebrar o
sacramento da Reconciliação. A
expressão paroquial terá início no dia
30 com a Eucaristia às 8h30, como
habitual, seguindo-se a Exposição do
Santíssimo com a celebração da
Oração de Laudes. Terminará com a
celebração de Vésperas às 18h30.
Para uma melhor organização dos
momentos convidamos as pessoas a
inscreverem-se no cartório paroquial
durante a próxima semana. Quando
estiver preenchido todos os momentos
será publicado.

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!!!

