INFORMAÇÕES

SETEMBRO / OUTUBRO

2019

Dia 29 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 6, 1a. 4-7; Sal 145; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
10h30 Baptismos, na Missa.

29 de SETEMBRO de 2019

REFLEXÃO

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - S. Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja
Zac 8, 1-8; Sal 101; Lc 9, 46-50
16h00 Reunião dos grupos de catequistas do 2ºano, no centro paroquial.
21h30 Reunião dos catequistas da Adolescência e Juventude, no centro paroquial.
Dia 01 TERÇA-FEIRA - S. Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja
Zac 8, 20-23; Sal 86; Lc 9, 51-56
16h00 Reunião dos grupos de catequistas do 3ºano, no centro paroquial.
18h15 Oração do Terço, na Sé.
21h30 Reunião do Conselho de Pastoral Paroquial, no centro paroquial.
21h30 Reunião do ACR, na cave da capela de Vilar.
Dia 02 QUARTA-FEIRA - Santos Anjos da Guarda
Ne 2, 1-8; Sal 136 ou Ex 23, 20-23a; Sal 90; Mt 18, 1-5. 10
16h00 Reunião dos grupos de catequistas do 4ºano, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
18h15 Oração do Terço, na Sé.

Dia 04 SEXTA-FEIRA - S. Francisco de Assis
Bar 1, 15-22; Sal 78; Lc 10, 13-16
15h30 Reunião de responsáveis da catequese da Infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
18h15 Oração do Terço, na Sé.
19h00 Missa na Igreja de S. Francisco (não há missa na Sé).
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, na igreja.
Dia 05 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Bar 4, 5-12. 27-29; Sal 68; Lc 10, 17-24
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
18h00 Ensaio do coro de Jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h00 VILAR: Assembleia dos Agentes de Pastoral, na cave da capela.
Dia 06 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano C
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
INÍCIO DA SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ

Pecados de omissão
Jesus continua a apresentar-nos parábolas, a que jamais
o tempo tira o brilho e a actualidade. Desta feita é a
parábola de um homem rico, que vivia "à grande e à
francesa", indiferente ao que se passava à sua volta.
Eram tantos os banquetes que dava e tão preenchida
tinha a vida, que nem tempo tinha para dar pela
presença de um pobre faminto e doente, mas com nome,
que jazia à porta da sua quinta.
Felizmente o tempo corre para todos e a hora de ambos
chegou. Mas com desfechos diferentes.
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Dia 03 QUINTA-FEIRA - Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Sal 18 B; Lc 10, 1-12
16h00 Reunião dos grupos de catequistas do 1ºano, no centro paroquial.
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo, com Vésperas antes
da Missa das 19h, na Sé.
18h15 Oração do Terço, na Sé.

Nº 1668

A diferente sorte final do rico não se deve à sua condição
social ou financeira, porque não se condena pelo facto
de ser rico, mas porque dispensa Deus do seu projecto
de vida e se nega a partilhar um pouco que seja dos
seus bens com o pobre, que está a morrer de fome à sua
porta.
O rico não faz mal a Lázaro. Apenas o ignora. O seu
pecado é a indiferença. É o representante acabado de
uma sociedade de consumo e egoísta.
Há pecados de acção, mas, a esta luz, pode-se continuar
a dizer que o mal maior que podemos fazer é não fazer
o bem.
P. Fausto

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
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Horários da Catequese
Paroquial 2019/20
- 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.

Dia Mundial do Migrante e
do Refugiado

Mês Missionário Extraordinário

FAMÍLIA,

- 2ª feira
- 18h30
- 4ª feira
- 18h30
6º ano - 2ª feira
- 18h30
- 4ª 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.

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

VOCAÇÃO DE AMOR E CAMINHO

DE SANTIDADE

1º ano
2º ano
3º ano

5º ano

Plano Pastoral 2019/2020

“Não se trata apenas de migrantes”
Eis o tema proposto pelo Papa
Francisco para a celebração do Dia
Mundial do Migrante e do Refugiado
em 29 de Setembro.
A Santa Sé convida cada um de nós
para que façamos uma reflexão séria
sobre a realidade migratória que todos
os dias chega às nossas casas através
dos meios de comunicação social. São
vidas de irmãos que se vão jogando no
tabuleiro político, económico e social.
São vidas que, infelizmente, não passam
de números e se vão transformando
em medos infundados que é preciso
combater.
O Departamento da Mobilidade
Humana conta com a colaboração
preciosa de cada um para que o dia 29
de Setembro seja celebrado como dia
de esperança onde ninguém se sinta
estrangeiro mas antes concidadão de
mundo onde há lugar para todos.
fonte: Diocese de Aveiro

Intenção do
Papa para o mês
de Outubro:
Para que o sopro do Espírito
Santo suscite uma nova
primavera missionária na
Igreja.

“O título desta mensagem – «Batizados
e enviados: a Igreja de Cristo em
missão no mundo» – é o mesmo do
Outubro Missionário. A celebração
deste mês ajudar-nos-á, em primeiro
lugar, a reencontrar o sentido
missionário da nossa adesão de fé a
Jesus Cristo, fé recebida como dom
gratuito no Batismo. O ato, pelo qual
somos feitos filhos de Deus, sempre é
eclesial, nunca individual: da
comunhão com Deus, Pai, Filho e
Espírito Santo, nasce uma vida nova
partilhada com muitos outros irmãos
e irmãs. E esta vida divina não é um
produto para vender – não fazemos
proselitismo –, mas uma riqueza para
dar, comunicar, anunciar: eis o sentido
da missão. Recebemos gratuitamente
este dom, e gratuitamente o
partilhamos (cf. Mt 10, 8), sem excluir
ninguém. Deus quer que todos os
homens sejam salvos, chegando ao
conhecimento da verdade e à
experiência da sua misericórdia por
meio da Igreja, sacramento universal
da salvação (cf. 1 Tm 2, 4; 3, 15; Conc.
Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 48).

(Papa Francisco na Mensagem para o
Dia Mundial das Missões 2019)

“(...) A família cristã é a primeira e mais
básica comunidade eclesial. Nela se
vivem e se transmitem os valores
fundamentais da vida cristã. Ela é Igreja
Doméstica. Aí, os pais desempenham
o papel de primeiros transmissores da
fé aos seus filhos, ensinando-lhes
através do exemplo e da palavra, a
serem verdadeiros discípulos
missionários. Ao mesmo tempo, quando
essa experiência de discipulado
missionário é autêntica, uma família
torna-se evangelizadora de muitas
outras famílias e do ambiente em que
vive. A família vive a sua espiritualidade
própria, sendo ao mesmo tempo uma
igreja doméstica e uma célula viva para
transformar o mundo. (DA 204) (...)”.
http://www.diocese-aveiro.pt

