INFORMAÇÕES

JUNHO

2019

Dia 02 SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR (Dom. VII da Páscoa) - Ano C
Act 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23 ou Hebr 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53
Missas: 8h30, 10h00, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
* Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social - Ofertório em todas as Dioceses
10h00 Festa da Eucaristia - 1ª Comunhão Solene.

02 de JUNHO de 2019

REFLEXÃO

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - SS. Carlos Lwanga e Companheiros, mártires
Act 19, 1-8; Sal 67; Jo 16, 29-33
19h00 Missa de Acção de Graças e homenagem a Nossa Senhora, pelas
Crianças que comungaram pela 1° vez.
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.
Dia 04 TERÇA-FEIRA - Act 20, 17-27; Sal 67; Jo 17, 1-11a
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (iniciação cristã), no centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR, na Cave da Capela de Vilar.

SEXTA-FEIRA - Act 25, 13b-21; Sal 102; Jo 21, 15-19
Reunião de responsáveis da Catequese da Infância, no centro paroquial.
Missa em Vilar.
Ensaio para preparar a Solenidade do Pentecostes, na Igreja.

Dia 08 SÁBADO - Act 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jo 21, 20-25
13h30 OFS: Reunião de Conselho, seguida de reunião de formandos,
Eucaristia e assembleia geral de Irmãos.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 Início das "Festas de Verão", no Parque Municipal Infante D. Pedro.
Dia 09 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano C
Act2,1-11;Sal103;1Cor12,3b-7.12-13 ou Rom8,8-17;Jo20,19-23ou Jo14,15-16.23a-26
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
* Ofertório para o Apostolado dos Leigos em toda a Diocese
10h30 Sacramento do Crisma.
12h00 Festa da Palavra/Bíblia do 4ºano de catequese, na Missa.

INFORMAÇÕES

Dia 07
15h30
17h00
21h30

"Abençoou-os"
O encontro de Jesus com os Seus parece ter sido hoje
mais breve, mas sempre intenso. Depois de lhes lembrar em
poucas palavras o que na Escritura se referia ao Messias,
convidou-os a um passeio até Betânia. O ambiente era
descontraído e não previa o desfecho que Jesus vinha
preparando cuidadosamente.
Já perto de Betânia, "erguendo as mãos, abençoou-os.
Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao
Céu".

Dia 05 QUARTA-FEIRA - S. Bonifácio, bispo e mártir
Act 20, 28-38; Sal 67; Jo 17, 11b-19
15h00 Reunião Geral do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário
18h00 Missa em Santiago.
Dia 06 QUINTA-FEIRA - S. Norberto, bispo
Act 22, 30: 23, 6-11; Sal 15; Jo 17, 20-26
21h30 Encontro do Sr. Bispo com todos os Crismandos, no centro paroquial,
seguido de Confissões na Igreja.

Nº 1659

O que, em circunstâncias normais, provocaria desconforto
e tristeza, encheu de alegria o coração de todos, porque
entenderam finalmente que o afastamento físico de Jesus
não é sinal de abandono, mas forma de presença diferente,
nem o Céu refúgio e descanso para férias, mesmo que entre
núvens.
"E, erguendo as mãos abençoou-os". É o último gesto de Jesus
na terra e a Sua última palavra aos seus. Sem lamentos,
condenações, ressentimentos...Apenas uma Bênção e o
sorriso de missão cumprida, pleno de confiança, de quem
diz "até amanhã" e nos vai preparar um lugar...
Agora o tempo é nosso. Cabe-nos continuar a Missão.
P. Fausto
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Festas de Verão

Estamos em Junho e já vão muitos anos
que associamos este tempo às "Festas
de Verão" da Paróquia da Glória. De
novo, nas noites de sábado deste mês,
a começar na do dia 8, o nosso Parque
vai reviver o ambiente alegre e
descontraído, próprio de arraial
popular, com animação e serviço às
mesas, graças à boa vontade de uns
tantos, que arregaçam as mangas para
mostrar que somos uma Paróquia
atenta às pessoas e feliz em celebrar
e promover fora de portas a alegria de
sermos cristãos.
O ambiente belo e nobre do nosso
Parque, a riqueza do cardápio e a
animação musical são convite e desafio
a que nenhum paroquiano deve resistir.
Venha daí e traga um amigo. E a festa
será melhor.

Inscrições na Catequese
Decorrem durante todo o mês de
Junho as renovações das inscrições na
catequese de infância. Procure
informar-se junto da secretaria
paroquial.

Marque na Agenda
XLV Encontro
Nacional de Liturgia

O 45º Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica, a realizar em Fátima nos
dias 22-26 de julho de 2019, será
sobre Liturgia e Missão. O programa
privilegia o encontro pessoal com Jesus
Cristo vivo e presente nas diferentes
celebrações litúrgicas do Encontro,
como são as Eucaristias e a Liturgia das
Horas, a Celebração Penitencial com
possibilidade de reconciliação
sacramental individual e a leitura do
Martirológio Romano. A formação será
orientada de acordo com a pedagogia
litúrgica, bem formulada no Catecismo
da Igreja Católica: “Os sacramentos da
nova Lei foram instituídos por Cristo e
são em número de sete, a saber: o
Baptismo, a Confirmação, a Eucaristia,
a Penitência, a Unção dos Enfermos, a
Ordem e o Matrimónio. Os sete
sacramentos tocam todas as etapas e
momentos importantes da vida do
cristão: outorgam nascimento e
crescimento, cura e missão à vida de
fé dos cristãos. Há aqui uma certa
semelhança entre as etapas da vida
natural e as da vida espiritual”.

Do “like” ao “amen”
da Mensagem do Papa Francisco para o
53.º Dia Mundial das Comunicações Sociais

A imagem do corpo e dos membros recorda-nos que o uso das redes sociais é
complementar do encontro em carne e osso, vivido através do corpo, do coração,
dos olhos, da contemplação, da respiração do outro. Se a rede for usada como
prolongamento ou expetativa de tal encontro, então não se atraiçoa a si mesma
e permanece um recurso para a comunhão. Se uma família utiliza a rede para
estar mais conectada, para depois se encontrar à mesa e olhar-se olhos nos
olhos, então é um recurso. Se uma comunidade eclesial coordena a sua atividade
através da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então é um recurso.
Se a rede é uma oportunidade para me aproximar de casos e experiências de
bondade ou de sofrimento distantes fisicamente de mim, para rezar juntos e,
juntos, buscar o bem na descoberta daquilo que nos une, então é um recurso.
Assim, podemos passar do diagnóstico à terapia: abrir o caminho ao diálogo, ao
encontro, ao sorriso, ao carinho… Esta é a rede que queremos: uma rede feita,
não para capturar, mas para libertar, para preservar uma comunhão de pessoas
livres. A própria Igreja é uma rede tecida pela Comunhão Eucarística, onde a
união não se baseia nos gostos [«like»], mas na verdade, no «amen» com que
cada um adere ao Corpo de Cristo, acolhendo os outros.

Cristianismo na Cultura
Desde o dia 25 Maio, o Seminário Diocesano de
Aveiro, voltou a colocar ao público a exposição
Cristianismo na Cultura, um trabalho desenvolvido
pelo ISCRA. A exposição estará visitável no Claustro
dos Apóstolos, entre as 10 e as 18 horas.

