INFORMAÇÕES

SETEMBRO

2019

Dia 15 DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - Ano C
Ex 32, 7-11. 13-14; Sal 50; 1 Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32 ou Lc 15, 1-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA

14 de SETEMBRO de 2019

REFLEXÃO

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, mártires
1 Tim 2, 1-8; Sal 27; Lc 7, 1-10
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.
Dia 17 TERÇA-FEIRA - S. Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja
1 Tim 3, 1-13; Sal 100; Lc 7, 11-17
Dia 18 QUARTA-FEIRA - 1 Tim 3, 14-16; Sal 110; Lc 7, 31-35
18h00 Missa em Santiago.

Dia 20 SEXTA-FEIRA - SS. André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chang
Hasang, e Companheiros, mártires
1 Tim 6, 2c-12; Sal 48; Lc 8, 1-3
17h00 Missa em Vilar.
18h00 Reunião de Direção do Patronato, em Vilar.

Inscrições na Catequese
Devem inscrever-se, sem demora, na Secretaria
Paroquial, durante o mês de Setembro, nas catequeses:
- da Infância;
- da adolescência e juventude;
- de adultos de preparação para o Crisma.

Lucas, o evangelista da misericórdia, brinda-nos com
três parábolas genialmente contadas por Jesus e
cohecidas de todos: a da ovelha tresmalhada, a da
dracma perdida e a do pai bondoso, conhecida também
por parábola do filho pródigo.

A vida de muitos cristãos, porém, não reflecte esta boa
nova trazida por Jesus Cristo.

INFORMAÇÕES

Dia 22 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 8, 4-7; Sal 112; 1 Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13 ou Lc 16, 10-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

De que lado estamos ?

Qualquer delas reflecte preciosamente o rosto e o coração
de Deus, que nos ama com paixão, de forma ilógica e
para muitos injusta, excessiva e ilimitada.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - S. Januário, bispo e mártir
1 Tim 4, 12-16; Sal 110; Lc 7, 36-50

Dia 21 SÁBADO - S. Mateus, Apóstolo e Evangelista – FESTA
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18 A; Mt 9, 9-13
18h00 Ensaio do coro de Jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Nº 1666

E nós, qual o Deus que temos no coração? O Deus
distante, frio e calculista, ou o Deus próximo, sorridente
e compassivo...? Que rosto de Deus gostaríamos de
encontrar um dia, "no nosso dia"...? O do tribunal, apenas
disponível para absolver ou condenar, ou o da
festa,surpreendidos com a grandeza da sua misericórdia?
Cristo encontrou no seu tempo dois grupos de pessoas:
os puritanos (escribas e fariseus) e os outros (pecadores,
ignorantes da lei, pobres, publicanos, prostitutas...) e
em nenhum momento se colocou no primeiro grupo como
juiz do segundo. Mas é o que muitas vezes fazemos,
esquecendo facilmente, ainda que o digamos sempre no
início de cada Eucaristia, de que todos somos pecadores,
apesar de chamados à santidade.
P. Fausto
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HORÁRIOS

Horários da Catequese
Paroquial 2019/20

- a partir de 15 de Setembro
Eucaristias:
Domingo:
8h30, 10h30, 12h e 19h, na Sé;
10h, em Vilar.
Segunda a Sexta: 8h30 e 19h, na Sé;
Quarta: 18h00, em Santiago;
Sexta: 17h00, em Vilar;
Sábado:
8h30 e 19h, na Sé;
19h, em Santiago.

Exposição do Santíssimo:
Sábado, 17h.

Secretaria Paroquial:
De segunda a sexta-feira, das 10h30 às
12h e das 14h30 às 19h.
Sábado, das 9h30 às 12h.

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

1º ano
2º ano
3º ano

- 5ª feira
- 16h
- 2ª feira
- 16h
- 5ª feira
- 16h
- sábado
- 11h
4º ano - 4ª feira
- 16h
- sábado
- 11h
SANTIAGO:
1º ano - 2ª feira
- 18h30
2º ano - 3ª feira
- 18h30
3º ano - 5ª feira
- 18h30
As catequeses da Infância terão início
a 7 de Outubro.
5º ano

Intenção do
Papa para o mês
de Setembro:
Para que os políticos, os
cientistas e os economistas
trabalhem juntos pela
protecção dos mares e dos
oceanos.

- 2ª feira
- 18h30
- 4ª feira
- 18h30
6º ano - 2ª feira
- 18h30
7º ano - 3ª feira
- 18h30
8º ano - 6ª feira
- 18h30
9º ano - 5ª feira
- 18h30
10º ano - 5ª feira
- 18h30
11º ano - 3ª feira
- 18h30
12º ano - 2ª feira
- 18h30
As catequeses da Adolescência e
Juventude terão início a 14 de
Outubro.

Vigário Paroquial
"Sendo necessário prover à acção
pastoral na Paróquia de Nossa Senhora
da Glória, no arciprestado de Aveiro,
havemos por bem nomear para o
múnus de vigário paroquial da
mencionada paróquia o Rev.do Padre
Pedro Rafael Araújo Oliveira,
acumulando com o de membro do
Departamento da Catequese da
Infância e Adolescência do
Secretariado Diocesano da Educação
Cristã", assim reza o decreto episcopal
de 28 de Julho do ano em curso, que
nomeia o P. Pedro para o serviço da
nossa comunidade.
Estamos contentes e acolhemos o
P. Pedro com muita alegria, esperando
que se sinta sempre feliz no meio de
nós. Vindo da Unidade Pastoral de
Águeda, que integra também as
Paróquias de Préstimo, Macieira de
Alcoba, Castanheira do Vouga e
Borralha, tudo faremos para lhe
proporcionar uma bela e eficaz
experiência pastoral na nossa urbe
aveirense.

Papa Francisco em Moçambique
Na sua visita a Moçambique o Papa
apelou à reconciliação e ao perdão,
para fechar feridas do passado e
rejeitar qualquer tentação de
“vingança” através das armas.
Num país em que os católicos
representam cerca de 30% da
população, o pontífice falou num
mandato de “benevolência ativa”,
seguindo os ensinamentos de Jesus,
para que cada cristão seja “gerador
de vida e não de morte”.
fonte ECCLESIA

Exposição do Baptismo

A exposição sobre o Baptismo
decorreu no Museu de Santa Joana
entre 13 de Julho e 1 de Setembro.
Dos muitos que visitaram a exposição,
106 registaram a sua presença e
deixaram os seus comentários, de que
apresentamos três que sintetizam os
restantes: "Grata pelo que vi e que traz
à memória o meu baptismo". "Salientase a atenção ao detalhe e o dinamismo
criado pelas peças e pelas informações
escritas". "Positiva iniciativa. É preciso
trazer ao público o que se vive na
Igreja".
Prevista no calendário das actividades
apostólicas da Paróquia, esta iniciativa,
além de outros, teve o mérito de ser
realizada "fora de portas" e dos
claustros da Igreja, potenciando assim,
como nenhuma outra, a sua realização.
De realçar também a proveniência dos
visitantes, que, sendo maioritariamente portugueses, não deixaram de
vir de Espanha, França, Brasil,
Alemanha, Angola, Canadá, Egipto,
Irlanda, Malásia, Polónia e Rússia.
Enfim, uma exposição quase universal!
Nada disto seria possível sem a
disponibilidade de quem cedeu os
objectos expostos, da boa vontade
das Instituições patrocinadoras e do
engenho de quantos conceberam e
organizaram a exposição. A todos um
muito, muito Obrigado.

