INFORMAÇÕES

JULHO

2019

Dia 07 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 66, 10-14c; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 ou Lc 10, 1-9
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

07 de JULHO de 2019

Nº 1664

REFLEXÃO

Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - Gen 28, 10-22a; Sal 90; Mt 9, 18-26
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.
Dia 09 TERÇA-FEIRA - SS. Agostinho Zao Rong, presbítero, e Companheiros, mártires
Gen 32, 22-32 (hebr. 23-33); Sal 16; Mt 9, 32-38
21h30 Ensaio dos coros paraquiais para a Missa Nova do Diác. Jorge, na
Igreja.
Dia 10 QUARTA-FEIRA - Gen 41, 55-57 – 42, 5-7a. 17-24a; Sal 32; Mt 10, 1-7
18h00 Missa em Santiago.

Dia 13 SÁBADO - S. Henrique
Gen 49, 29-33 – 50, 15-26a; Sal 104; Mt 10, 24-33
09h00 Preparação para o Matrimónio, na Casa das Irmãs Dominicanas, no
Bairro de Santiago (termina às 18h).
17h30 Abertura da Exposição dos “Enxovais de Baptismo”, no Museu de
Santa Joana.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 14 DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - Ano C
Deut 30, 10-14; Sal 68 ou Sal 18 B; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA
16h00 Ordenação Presbiteral, dos ainda Diáconos Jorge, em serviço na nossa
Paróquia, e Pedro, até agora ao serviço das Paróquias de Águeda,
Castanheira do Vouga e Préstimo, na Sé.
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SEXTA-FEIRA - Gen 46, 1-7. 28-30; Sal 36; Mt 10, 16-23
Missa na Igreja de Jesus (não há missa na Sé às 8h30).
Missa em Vilar.
Concerto comemorativo do VI aniversário do Órgão de tubos da nossa Igreja.
Preparação para o Matrimónio no Salão de Nossa Senhora da Glória, no
centro paroquial.

“Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não
leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, nem vos demoreis
a saudar alguém pelo caminho...” (Lc. 10, 3-4)
Assim mesmo, sem tirar nem pôr! E os discípulos, dois a
dois, lá se foram sem pão, sem bolsa, sem dinheiro, sem
telemóvel... sem mesmo as coisas mais indispensáveis em
qualquer saída. Leves e ligeiros, apenas confiados na força
da Palavra e apostados na urgência da Missão.

Dia 11 QUINTA-FEIRA - Festa de S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29
21h30 Vigília de Oração, na Igreja de Santo António, pelas vocações
consagradas, especialmente para o ministério ordenado.
Dia 12
09h00
17h00
21h30
21h30

Leves e Ligeiros !

Nestas últimas semanas, somos particularmente provocados
por Jesus com desafios que nos parecem pouco razoáveis e
não ajustados à realidade, como os deste Domingo. A verdade,
porém, é que a força do Evangelho e do Cristianismo não é
questão primordialmente de organização e estratégia, e
muito menos de dinheiro, meios, poder e números... É
questão de coração, de disponibilidade e prontidão, de
ardor e paixão dos discípulos de todos os tempos. Era isto
mesmo que Jesus queria que os setenta e dois do Evangelho
descobrissem.
E é tão importante essa experiência, ao arrepio de toda a
lógica empresarial e de sucesso, que Jesus a quer estender
a todos os Seus discípulos, porque ninguém está imune da
tentação do ter e do poder que torna acomodada, menos
evangélica e mais insignificante a própria Igreja.
P. Fausto

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
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Concerto de Aniversário

Vestidos para Baptismo Exposição

Já lá vão 6 anos em que o Sr. D. António
Francisco dos Santos, de saudosa e
santa memória, benzeu o Órgão de
tubos da nossa Igreja Paroquial. Em boa
hora!
Hora de júbilo, sem dúvida, e marcante
no contexto cultural da nossa cidade
e região. Que o digam os estudantes
da classe de órgão da nossa
Universidade, que o digam os milhares
de ouvintes presentes nos concertos,
que mãos ágeis e virtuosas de
Organistas competentes, nacionais e
estrangeiros, nos têm proporcionado.
E que dizer do desempenho nas nossas
Celebrações Litúrgicas, especialmente
dominicais? É incalculável o seu valor.
Verdadeiramente este Órgão, há 6
anos vivo e ao serviço da Liturgia, não
marcou apenas a vida da nossa
Paróquia, mas a da própria Diocese de
Aveiro, porque a sua bênção e
concerto inaugural se integraram nas
comemorações do 75°aniversário da
restauração da nossa Igreja Aveirense.
Em boa hora concebido e construído,
queremos comemorar o 6°aniversário
do seu nascimento. O dia 12 de Julho
é o dia. Todos estamos convidados
para o Concerto, na Sé, às 21h30.

Esta exposição,
integrada na
programação pastoral da Paróquia e
prevista para Julho, vai realizar-se.
Vencidos os constrangimentos de
última hora, a Comissão responsável já
está em campo e a trabalhar
arduamente, para que tudo esteja
pronto no dia de abertura, que será
no próximo dia 13, às 17.30, na antiga
"sala da roda" do Convento de Jesus.
Não se espere uma grande exposição
de enxovais de Baptismo, mais ou
menos elaborados, relíquias ou não de
memórias de família, mas uma paragem
em que cada visitante, com o apoio
de informações relativas ao Baptismo
na nossa Paróquia e de pequenos
textos explicativos, possa (re)
descobrir o valor deste Sacramento da
Iniciação Cristã. É este o grande
objectivo, de acordo com o Plano
Diocesano de Pastoral para o presente
ano apostólico.

Inscrições na Catequese
Encontram-se ainda abertas,
na Secretaria Paroquial, as
primeiras inscrições de
catequese, das 17h30 às
19h.

XLV Encontro
Nacional de Liturgia

Ordenações Presbiterais

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.

No próximo dia 14 de julho, domingo,
o Jorge Manuel Santos Gonçalves,
natural da Paróquia de Recardães e em
serviço na nossa Paróquia, e o Pedro
Rafael Araújo Oliveira, natural da
Paróquia de Ribeira de Fráguas e a
prestar serviço nas Paróquias de
Águeda, Castanheira do Vouga e
Préstimo, serão ordenados presbíteros
na Sé de Aveiro, pelas 16h.
É uma alegria para toda a comunidade
Diocesana, a Ordenação Presbiteral
destes nossos dois Diáconos, na
celebração presidida pelo Sr. Bispo, D.
António Moiteiro.
Rezemos, para que possam ser fiéis à
vontade de Deus no serviço à Igreja.

Aos adultos interessados a paróquia
oferece a inscrição.
Aos jovens interessados a paróquia
oferece a estadia.
Mais informações na secretaria
paroquial.

Papa celebra Missa para migrantes e refugiados
O Papa vai celebrar uma Missa no Vaticano com um grupo de migrantes e refugiados
de várias nacionalidades, acompanhados por voluntários que trabalharam em
missões de resgate.
De acordo com o portal do Vaticano, a iniciativa está marcada para o dia 8 de
julho, a partir das 11h e tem como objetivo assinalar o sexto aniversário da visita
de Francisco à ilha italiana de Lampedusa.
O Papa pretende que “o momento seja o mais possível de recolhimento, em
memória daqueles que perderam a vida para fugir à guerra e à miséria e para
encorajar aqueles que, todos os dias, se esforçam por apoiar, acompanhar e
acolher os migrantes e refugiados”.
www.exxlesia.pt

