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14 de JULHO de 2019

REFLEXÃO

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 Diáconos Jorge, em serviço na nossa
Paróquia, e Pedro, até agora ao serviço das Paróquias de Águeda,
Castanheira do Vouga e Préstimo, na Sé.
Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja
Ex 1, 8-14. 22; Sal 123; Mt 10, 34 – 11, 1
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.
Dia 16 TERÇA-FEIRA - Nossa Senhora do Carmo
Ex 2, 1-15a; Sal 68; Mt 11, 20-24
21h30 Ensaio dos coros paraquiais para a Missa Nova do Pe. Jorge, na Igreja.
Dia 17 QUARTA-FEIRA - Bb. Inácio de Azevedo, presbítero, e Companheiros, mártires
Ex 3, 1-6. 9-12; Sal 102; Mt 11, 25-27
Dia 18 QUINTA-FEIRA - S. Bartolomeu dos Mártires, bispo
Ex 3, 13-20; Sal 104; Mt 11, 28-30
21h30 Ensaio dos coros paraquiais para a Missa Nova do Pe. Jorge, na Igreja.

Dia 20 SÁBADO - S. Apolinário, bispo e mártir
Ex 12, 37-42; Sal 135; Mt 12, 14-21
16h00 Missa Nova do P. Jorge Gonçalves, na Igreja Paroquial de Recardães.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 21 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 1-10a; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
FESTA DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA EM VILAR:
10h00 - MIssa Solene;
17h00 - Procissão Eucarística
Obs: A partir deste Domingo, entra em vigor o horário dos serviços e
celebrações de Verão, na nossa Paróquia. Tudo se retomará no Domingo,
dia 15 de Setembro.
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Dia 19 SEXTA-FEIRA - Ex 11, 10 – 12, 14; Sal 115; Mt 12, 1-8
17h00 Missa em Vilar.

Nº 1665

"E quem é o meu próximo?"
Há perguntas e perguntas, e esta é uma das sérias para
qualquer homem que se preze: "E quem é o meu próximo?"
Quem pergunta é um doutor da lei, a quem Jesus responde
com uma das mais belas páginas do Evangelho, em jeito de
parábola.
Para os judeus, apenas os laços de consanguinidade e de
religião convidavam ao dever de assistência, sendo todos os
demais "estranhos"... Ora, é precisamente contra esta
mentalidade, que Jesus quer chamar a atenção.
O homem assaltado, ferido e roubado, é um indocumentado,
sem nome, sem família, sem pátria, sem nada que o credencie.
É apenas um homem, a quem roubam tudo e deixam "meio
morto", à beira do caminho; mas nem por isso, diz-nos Jesus,
perde a dignidade própria de um ser criado à imagem e
semelhança de Deus.
O sacerdote e o levita olham-no e passam em frente, porque,
mais importante que sujar as mãos e as vestes na ajuda à
vítima, é preservar a sua pureza legal. E lá se vão, de passo
apressado e consciência tranquila... Ao contrário, um
samaritano passou junto do infeliz "e, ao vê-lo, encheu-se de
compaixão". Faz tudo, tudo mesmo, livre de quaisquer
preconceitos e, ainda por cima, com discrição e enorme
generosidade.
Uma sociedade em que a noção do outro é cada vez mais
ténue e a distância entre o "meu mundo" e o resto é maior,
facilmente se torna campo fértil para a indiferença e para a
rivalidade, que matam a proximidade e solidariedade, que
nos caracterizam verdadeiramente como humanos.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Exposição sobre o Baptismo

HORÁRIOS DE VERÃO
- a partir de 21 de Julho
até 15 de Setembro

DEUS É O PRIMEIRO INTERESSADO NA
FELICIDADE DE CADA UM DE NÓS.
(Jorge Gonçalves)

Eucaristias:
Domingo: 10h30, 12h e 19h, na Sé
Segunda a Sexta: 8h30 e 19h, na Sé
Sábado:
8h30 e 19h, na Sé
20h30 alternando entre Vilar e
Santiago:
- 27 de Julho: Vilar
- 3 de Agosto: Santiago
- 10 de Agosto: Vilar
- 17 de Agosto: Santiago
- 24 de Agosto: Vilar
- 31 de Agosto: Santiago
- 7 de Setembro: Vilar

Confissões:
Terças e sextas-feiras das 9h às 11h.
Quartas das 17h às 19h
- Durante a semana, não haverá missa
em Santiago e em Vilar.

Secretaria Paroquial:
Está sempre aberta, de segunda a
sexta das 15h às 19h, até 30 de Agosto.

Cartório:
De terça a sexta-feira, das 16h às 19h.

Ordenações Presbiterais:

Inaugurada no dia 13 do
corrente,
a
exposição
"Batismo memórias e
histórias", da responsabilidade
da nossa Paróquia e com
parceria da Câmara Municipal,
Encontra-se aberta no Museu
de Aveiro/Santa Joana até
ao dia 1 de Setembro.
PASSE POR LÁ E DEIXE O SEU
COMENTÁRIO!

Inscrições na
Catequese
- As inscrições na Catequese
de Infância são retomadas no
dia 1 de Setembro.
- Estão abertas as inscrições
para a Catequese de Adultos
de preparação para o
Crisma,
no
Cartório
paroquial.

Neste domingo, 14 de julho, o Jorge
Manuel Santos Gonçalves, natural da
Paróquia de Recardães e em serviço
na nossa Paróquia, será ordenado
presbítero na Sé de Aveiro, pelas 16h.
É uma alegria para toda a nossa
comunidade.
Aqui ficam alguns Testemunhos e
Razões, que o futuro presbítero nos
deixa:
- Ser padre para os outros, trazer Jesus
a todos aqueles com quem me cruzo...
- Como surgiu a vontade? Em primeiro
lugar deve-se a Deus. Foi Deus que me

chamou e
continua a
chamar
para enviar àqueles que tanto ama...
não há uma data, mas há um encontro
que se dá e que transforma a nossa
vida. Deus propôe-nos um caminho de
felicidade... que não tem fim. Este
último ano foi uma graça muito grande.
Estou agradecido à Comunidade de
Nossa Senhora da Glória pelo
acolhimento pelo cuidado, pelo
testemunho e principalmente pela
paciência que tiveram para comigo.

Intenção do Papa para o mês de:
Julho: Para que
todos aqueles
que administram a justiça operem com
integridade e para que a
injustiça que atravessa o
mundo não tenha a última
palavra.

Agosto: Para que as
famílias, graças a
uma vida de oração
e de amor, se tornem
cada vez mais
“laboratórios de
humanização”.

A Equipa Redactorial do
Diálogo, deseja a todos os
Paroquianos e Amigos umas
Boas Férias! ... voltamos em
Setembro.

Setembro: Para
que os políticos, os
cientistas e os economistas trabalhem
juntos pela proteção dos mares e dos
oceanos.

