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"Dá -me, Senhor, um coração que escute".

"As minhas ovelhas escutam a minha voz", diz Jesus no

Evangelho deste Domingo do Bom Pastor. Tudo à nossa

volta, porém, não convida, nem favorece a escuta.

Não há tempo para nada, corre-se para tudo e levantamo-

-nos às vezes já cansados... e a consequência é não

termos tempo para ninguém. E assim a vida vai

arrefecendo e o espaço para Deus e para os outros

diminuindo...

Vamo-nos subjugando à tirania do relógio, na ânsia voraz

de rentabilização do tempo, que até nos rouba o prazer

de saborear gratuitamente o momento.

Neste Domingo do Bom Pastor, e dia especial de oração

pelas vocações consagradas, e não  só, quero rezar com

o Rei Salomão: "Dá -me, Senhor, um coração que escute",

para não reduzir os sonhos a poder, dinheiro e coisas.

Se todos fizessem sua esta oração, não haveria mais

tempo para escutar Deus e os outros, a começar pelos

de casa, e não seríamos, assim, mais felizes?

P. Fausto

Dia 12 DOMINGO IV DA PASCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano C
Act 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14b-17; Jo 10, 27-30
Missas: 8h30, 10h30 e 12h (Sé); 10h30 (Vilar) - não há missa 19h na Sé.
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
INÍCIO DA SEMANA DA PARTILHA, nas Paróquias da Glória e Vera Cruz.

16h00 Festa de Santa Joana Princesa (Dia Diocesano do Acólito), iniciando
com a Procissão seguida de Missa solene, na Sé, às 17h30.

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - Solenidade da B. Joana de Portugal, Padroeira
principal da Diocese e da Cidade. Na Cidade de Aveiro (transferida)
Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Sal 44; Lc 11, 27-28

21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.
21h00 Celebração penitencial para as crianças da l° Comunhão, na igreja.
21h30 Procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, em Santiago.

Dia 14 TERÇA-FEIRA - Festa de S. Matias, Apóstolo - Act 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Jo 15, 9-17
21h00 Celebração penitencial para as crianças da l° Comunhão, na igreja.
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e

Eucaristia (iniciação cristã), no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.

Dia 15 QUARTA-FEIRA - Act 12, 24 – 13, 5a; Sal 66; Jo 12, 44-50
15h00 Reunião do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Celebração penitencial para as crianças da l° Comunhão, na igreja.

Dia 16 QUINTA-FEIRA - Act 13, 13-25; Sal 88; Jo 13, 16-20

Dia 17 SEXTA-FEIRA - Act 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, na igreja.

Dia 18 SÁBADO  - S. João I, papa e mártir - Act 13, 44-52; Sal 97; Jo 14, 7-14
ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PARTILHA

18h00 Ensaio do coro dos Jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina, com a Festa da Vida para o 8ºano, na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.
20h00 III Formação contínua para acólitos.

Dia 19 DOMINGO V DA PASCOA - Ano C
Act 14, 21b-27; Sal 144; Ap 21, 1-5a; Jo 13, 31-33a. 34-35
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

12h00 Festa da Palavra do 4° ano de catequese, na Missa.
15h00 Formação para todos os Visitadores dos Doentes e Ministros

Extraordinários da Comunhão, no Seminário de Aveiro.

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org
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Mês de Maio

Terço  na nossa
paróquia, com
orientação dos
grupos abaixo
indicados, para
todos os que queiram
participar.
NA SÉ, às 21h30:
   Dia 13 PROCISSÃO DE VELAS

(Santiago)
   Dia 14 10º ano (Santo António)
   Dia 15 Oficinas de Oração e Vida

(Santo António)
   Dia 16 Visitadores dos Doentes

   Dia 17 Grupos Corais (21h)
   Dia 20 Irmandades e Zeladoras

   Dia 21 CNE - agrupamento 191

   Dia 22 Mov. de Vida Ascendente

   Dia 23 Pastoral Familiar

   Dia 24 9º ano (21h)
   Dia 27 Rosaristas e Catequistas

   Dia 28 OFS

   Dia 29 Ministros Ext. da Comunhão

   Dia 30 Conselho de Pastoral

   Dia 31 PROCISSÃO DE VELAS
NO ALBOI, todos os dias do mês de

Maio, às 21h30.

EM VILAR, 2ª a 6ª-feiras, às 21h.

EM SANTIAGO, 2ª a 6ª-feira, às 18h e
às 21h30.

SANTO ANTÓNIO E S. FRANCISCO, 2ª-
feira a sábado, às 18h30.

Exposição de Enxovais

A Paróquia vai organizar uma exposição
de enxovais e outros elementos
relacionados com o Baptismo, para se
realizar em Julho, em jeito de
conclusão do Ano Apostólico.

Como é necessário haver elementos
para integrar a referida exposição,
como enxovais, velas, toalhas,
conchas, etc, apela-se aos Paroquianos
que conservam tal espólio e o
permitam expôr, o favor de contactar,
desde já, a Secretaria Paroquial,
presencialmente ou pelo telefone
234422182.

Tudo será cuidadosamente respeitado
e tratado com segurança.

Faz 25 anos de baptizado?

Com a proteção de Santa Joana
Princesa, nossa Padroeira, e inspirados
no seu amor aos pobres, viveremos esta
semana em partilha generosa e alegre
com os mais carenciados da Paróquia.
Tudo serve, desde que em bom estado
e dentro dos prazos de validade
recomendados.

Será uma semana tanto mais
abençoada, quanto maior for o nosso
empenhamento em proporcionar a
todos, venham ou não à Missa, a
oportunidade de serem generosos
para com os mais necessitados da
Paróquia.

Os nossos pobres agradecem e as
Conferências Vicentinas do Centro e
de Vilar também.

Semana da Partilha

Celebramos a Semana da Vida, deste
ano de 2019, no contexto do Ano
Missionário proposto a toda a Igreja
que está em Portugal. Esta é portanto
a luz inspiradora para todas as nossas
acções pastorais: “Todos, Tudo e
Sempre em Missão”. Nada mais, nada
menos.

A vida, o sentido grande e divino e
inquestionável da vida, de toda a vida,
é seguramente um dos campos
urgentes da nossa missão.

Oração pela Vida
Deus Omnipotente,

que estais presente em todo o universo

e na mais pequenina das vossas criaturas,

Vós que envolveis com a vossa ternura

tudo o que existe,

derramai em nós a força do vosso amor

para cuidarmos da vida e da beleza.

Curai a nossa vida, para que protejamos

o mundo e não o depredemos,

para que semeemos beleza

e não poluição nem destruição.

Ensinai-nos a descobrir o valor de cada

coisa, a contemplar com encanto,

a reconhecer que estamos profundamente

unidos com todas as criaturas

no nosso caminho para a vossa luz infinita.

Obrigado porque estais connosco todos

os dias.

Sustentai-nos, por favor, na nossa luta

pela justiça, o amor e a paz.

Semana da Vida
Se faz 25 anos de Baptizado ao longo
deste ano, e quer dar graças a Deus
connosco por tal Sacramento, traga
uma vela, de preferência a do
Baptismo, para a Missa das 10h30 ou
12h00 de Domingo, dia 19 de Maio.

Aproveite para renovar as promessas
baptismais e fazer a sua Profissão de
Fé, de forma mais solene.

Decorre no próximo
fim-de-semana de 25
e 26 de Maio a tradi-
cional campanha de
recolha de alimentos
pelo Banco Alimentar
contra a Fome. Apelo
especial à participa-
ção de todos, em particular, como
voluntários na recolha de alimentos
nas superfícies comerciais.

Inscreva-se através do e-mail
ba.aveiro@bancoalimentar.pt ou pelo
telefone 234381192.

Não deixe de ser generoso e
“Alimente esta ideia”!

Banco Alimentar

Encontro do Pré-seminário

Vai decorrer mais um encontro do Pré-seminário para rapazes do 5º e 6º anos, no
próximo dia 1 de junho, no Seminário de Aveiro, das 9h30 às 18h00.

Os interessados em participar devem inscrever-se no cartório paroquial.


