INFORMAÇÕES

JUNHO

2019

Dia 23 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM - Ano C
Zac 12, 10-11; 13,1; Sal 62; Gal 3, 26-29; Lc 9, 18-24
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA
19h00 Vigília da SOLENIDADE DO NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA - Jer 1, 410; Sal 70; 1 Pedro 1, 8-12; Lc 1, 5-17
20h00 Encerramento das "Festas de Verão", no Parque Municipal Infante
D. Pedro, com Arraial e Marchas Populares no largo de Santo António
às 21h30.

REFLEXÃO

23 de JUNHO de 2019

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - SOLENIDADE DO NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA
Is 49, 1-6; Sal 138; Act 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80
* Dia Nacional do Cigano.
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial..
21h30 Reunião do Secretariado Paroquial da Pastoral Familiar.
Dia 25 TERÇA-FEIRA - Gen 13, 2. 5-18; Sal 14; Mt 7, 6. 12-14
Dia 26 QUARTA-FEIRA - Gen 15, 1-12. 17-18; Sal 104; Mt 7, 15-20
18h00 Missa em Santiago.
Dia 27 QUINTA-FEIRA - S. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja
Gen 16, 1-12. 15-16 ou Gen 16, 6b-12. 15-16; Sal 105; Mt 7, 21-29

Dia 29 SÁBADO - SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos
Act 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19
09h00 Assembleia Diocesana, no Seminário de Santa Joana Princesa.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 30 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 19, 16b. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
09h00 Assembleia Diocesana, no Seminário de Santa Joana Princesa.
10h30 Baptismos, na missa.
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Dia 28 SEXTA-FEIRA - SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Ez 34, 11-16; Sal 22; Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7
17h00 Missa em Vilar.
19h00 Vigília da SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos - Act 3, 1-10;
Sal 18; Gal 1, 11-20; Jo 21, 15-19
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, na igreja
Arraial de S. Pedro, na antiga escola de Vilar, promovido pela Comissão
de festas de Nossa Senhora da Vitória.

Nº 1662

Pergunta obrigatória !
"Quem dizem as pessoas que eu sou"? A avaliar pelas respostas
dos discípulos, vemos que Jesus está com níveis de cotação
bem elevados. Mas não é isso o que pretende e não trabalha
para as sondagens.
Porém, o tempo de caminhada com os discípulos justifica já
um exame, com apenas uma pergunta: "E vós quem dizeis
que eu sou?"
Aqui não valem as opiniões dos outros, as respostas dos
livros ou as sínteses de doutrina, retiradas do fundo do baú
da memória. A resposta a esta questão só pode ser dada
"coração a coração", desarmada e sem filtros. Assim
aconteceu com Pedro.
Como então, Jesus coloca hoje a mesma questão a cada
baptizado: Quem sou eu para ti ? Mais uma vez não convence
a resposta teórica de livros ou catecismos, mas tão só aquela
pessoal, imperfeita, de cada um, diferente da de Pedro em
que se apoia a fé da Igreja.
Para ser cristão, hoje como ontem, não basta decorar
fórmulas e cumprir preceitos... mas entender o que Jesus
diz "Se alguém quiser seguir-Me, renegue-se a si mesmo,
pegue na sua cruz todos os dias e siga-Me". E a questão não
é procurar a cruz, porque ela nasce e vive connosco, mas
integrá-la de modo sádio na nossa escala de valores.
Numa sociedade tão obcecada na eliminação do sofrimento
e na procura desenfreada do progresso, torna-se cada vez
mais incompreensível esta linguagem e difícil o desafio, mas
é o único que Jesus faz aos discípulos de todos os tempos.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Festas de Verão
23 de Junho

Terminam este Domingo as Festas de
Verão da Paróquia, com as tradicionais
Marchas Populares no Largo de Santo
António.
Foram várias semanas em que o centro
das actividades ao fim de semana da
Paróquia, foram os jardins junto ao
coreto do Parque Municipal Infante
D. Pedro. Noites recheadas de caldo
verde, fêveras, sardinha assada e muita
docaria (em especial o arroz doce e o
leite creme) e de arraial.
Para o ano haverá mais e contamos já
com a sua presença!

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.
Encontre mais informações sobre a
temática e o programa na página do
Encontro em http://liturgia.pt/enpl/
Também aí pode realizar a sua
inscrição.
Aos adultos interessados a paróquia
oferece a inscrição.
Aos jovens interessados a paróquia
oferece a estadia.
Mais informações na secretaria
paroquial

Umas férias diferentes
O Santuário de Fátima vai acolher de 20 de julho a
30 de agosto a 13.ª edição de férias para pais que
têm filhos com deficiência, com cinco turnos.
A iniciativa, promovida pelo Santuário de Fátima com
o apoio do Movimento da Mensagem de Fátima e da
Congregação Silenciosos Operários da Cruz, tem o
objetivo de “oferecer a possibilidade de um tempo
de férias” às pessoas com deficiência e aos seus
pais “um tempo de descanso, às vezes o único no
ano”, durante o qual os seus filhos ficam entregues
a um corpo de voluntários.
Os turnos decorrem de 20 a 26 de julho; 30 julho a 5 de agosto; 7 a 13 de agosto;
16 a 22 de agosto; e 24 a 30 agosto.

Campo Missionário

O Serviço Diocesano de Animação
Missionária, organiza, de 15 a 21 de
Julho, pela segunda vez, um campo de
férias missionário, em Portugal. No
espaço de uma semana são convidados
os jovens dos 16 aos 25 anos de idade,
a rasgar horizontes e a dar um pouco
mais de si aos outros, num lugar e
ambiente diferentes, atentos ao
próximo.

Sobre os refugiados

“Cuidar dos refugiados é uma
consequência da cultura judaicocristã. Há um mandato a partir dos
textos sagrados para cuidar dos que
estão fora, em fragilidade, porque
estão fora do seu ambiente natural”
(...) “A Igreja tem de estar do lado dos
migrantes porque tem um fundamento
teológico para isso. Não se trata de
uma consequência pura e simples do
mandamento de amor ao próximo; há
fundamentos específicos, literais e
textuais para fazer do acolhimento dos
refugiados uma obrigação para quem
é cristão, para quem tem fé”. [Paulo
Rangel, eurodeputado português na
primeira conferência do Simpósio
Teológico-pastoral]

JMJ 2022 - lisboa

«Maria levantou-se e partiu
apressadamente» (Lc 1, 39) é o mote
para a primeira edição em Portugal do
maior encontro católico de jovens.
O Papa Francisco anunciou hoje os
temas escolhidos para o itinerário de
três anos das Jornadas Mundiais da
Juventude (JMJ), que culmina com a
celebração internacional do evento,
a decorrer em Lisboa no verão de 2022.
No seu discurso, o Papa manifestou a
intenção de que estes temas
promovam uma “harmonia” entre o
itinerário para a JMJ 2022 e o caminho
da Igreja Católica após o Sínodo
dedicado às novas gerações (outubro
de 2018).
“A Igreja tem necessidade de vocês
para ser plenamente ela própria. Como
Igreja, são o Corpo do Senhor
Ressuscitado, presente no mundo.
Peço que se lembrem sempre que são
membros de um único corpo, estão
ligados uns aos outros e não
sobrevivem sozinhos”, assinalou.
fonte:ecclesia

Inscrições na Catequese

Encontram-se abertas, na Secretaria
Paroquial, as primeiras inscrições de
catequese, a partir do dia 11 de
Junho das 17h30 às 19h. até ao fim
do mês de Junho.

