INFORMAÇÕES

JANEIRO

2020

Dia 12 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR - Ano A
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28; Act 10, 34-38; Mt 3, 13-17 ou
Is 55, 1-11; Sal Is 12, 2-3.4bcd.5-6; 1 Jo 5, 1-9; Mt 3, 13-17
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Baptismo das crianças em catequese, na missa.

12 de JANEIRO de 2020

REFLEXÃO

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20
09h00 Missa, na Igreja de Jesus (não há missa na Sé às 8h30).
10h00 Reunião com o pastor Eduardo Conde, no centro paroquial.
Dia 14 TERÇA-FEIRA - 1 Sam 1, 9-20; Sal 1 Sam 2, 1; Mc 1, 21-28
21h30 Catequese para os Sacramentos de Iniciação Cristã de adultos, no
centro paroquial.
Dia 15
15h00
18h00
18h00
21h00

Dia 16 QUINTA-FEIRA - 1 Sam 4, 1-11; Sal 43; Mc 1, 40-45

Dia 19 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Jo 1, 29-34
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
PEDITÓRIO, À PORTA DA IGREJA, PARA AS VICENTINAS.
Festa de Santo Amaro, em Vilar.
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
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Dia 18 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
1 Sam 9, 1-4. 17-19: 10, 1a; Sal 20; Mc 2, 13-17
1º DIA DO OITAVÁRIO DE ORAÇÕES PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS.
10h00 Reunião com os Directores e Responsáveis dos coros litúrgicos da
paróquia, no salão nobre do centro paroquial.
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 Celebração nacional de abertura do Oitavário de Oração pela Unidade
dos Cristãos, na Igreja Catedral de Aveiro.

Baptizados e Cristãos !
O tempo da meninice, adolescência e juventude de Jesus
já lá vai. Doravante percorre aldeias e cidades, calcorreia
caminhos e encontra-se com multidões. É a vida pública.
Hoje, porém, há um encontro muito especial no deserto
entre dois primos, que primam pela humildade.
Surpreendido por ver Jesus na fila dos penitentes, João
Baptista exclama "Eu é que preciso de ser baptizado por
ti e Tu vens ter comigo?". E a resposta de Jesus, sem
comentários nem explicações, é apenas "deixa por agora;
convém que assim cumpramos toda a justiça". E João,
ao ministrar o baptismo de purificação a Jesus, no rio
Jordão, torna-se testemunha qualificada da Epifania
Trinitária de Deus. E assim começa a vida pública de
Jesus.

QUARTA-FEIRA - 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39
Reunião dos Grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro paroquial
Missa em Santiago.
Reunião da Direção do Patronato Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
Missa em Vilar, em honra de Santo Amaro.

Dia 17 SEXTA-FEIRA - S. Antão, abade
1 Sam 8, 4-7. 10-22a; Sal 88; Mc 2, 1-12
15h30 Reunião de Responsáveis da Catequese da Infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
17h30 Formação de Acólitos.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Nº 1683

A voz, vinda do Céu, que declara Jesus "o Filho muito
amado", é a mesma voz que, mesmo sem se ouvir,
também nos reconhece, no dia do nosso Baptismo, Seus
filhos muito amados. Amados com o mesmo amor,
intensidade e ternura, com que Deus Pai ama Jesus.
Amados imerecida e sempre gratuitamente, mesmo
quando viramos costas e nos afastamos de Deus.
É esta Boa Nova, que nos dá tanta alegria e conforto,
que importa acolher, agradecer, celebrar e viver na
fidelidade, porque o caminho para nos realizarmos como
Filhos de Deus passa pela nossa fidelidade à Palavra de
Cristo. Só assim é que merecemos o nome de cristãos.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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“CANTINHO DA FAMÍLIA”
Apesar das dificuldades do tempo
actual, "A família deve continuar a ser
lugar onde se ensina a perceber as
razões e a beleza da fé, a rezar e a
servir o próximo...
A fé é dom de Deus, recebido no
Baptismo e não o resultado de uma
acção humana; mas os pais são
instrumentos de Deus para a sua
maturação e desenvolvimento. Por
isso, é bonito quando as mães
ensinam os filhos pequenos a enviar
um beijo a Jesus ou a Nossa Senhora.
Quanta ternura há nisto!
É fundamental que os filhos vejam
de maneira concreta que, para os
seus pais, a oração é realmente
importante. Por isso, os momentos
de oração em família e as expressões
de piedade popular podem ter mais
força evangelizadora do que todas
as catequeses e todos os discursos.”

Reserve a tarde de 25 de Janeiro
para saber o pensamento do Papa
Francisco sobre o Matrimónio e a
Família.
O encontro começa às 14h30 e
termina por volta das 17h00, no
Salão de Nossa Senhora da Glória
do Centro Paroquial. A entrada é
livre e destina-se especialmente a
casais.
Não perca esta oportunidade!

... os números
Durante o ano de 2019, foram
baptizadas na Paróquia 65 crianças.

(Segunda Exortação Apostólica do Papa
Francisco "Amoris laetitia" nºs 287 e
288)

Oração de Benção para a mesa durante a semana:
Nós Te agradecemos, Senhor, os alimentos
que vamos tomar.
Queremos pedir-Te por todos aqueles que
têm fome:
Fome de pão, fome de justiça, fome de
amor, fome do Teu amor.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Como era no princípio, agora e sempre.
Amém

Coros Liturgícos paroquiais

Jornada Eucarística Diocesana

Os Directores e Responsáveis dos
coros litúrgicos da paróquia, estão
convocados para uma reunião, no
próximo sábado, dia 18 de janeiro,
pelas 10h, no salão nobre do centro
paroquial.

Com o objetivo de aprofundar os temas
preparatórios do Congresso Eucarístico
Internacional e aproveitarmos esta
oportunidade para formação sobre a
espiritualidade eucarística, haverá na
Casa Diocesana de Albergaria-a-Velha
no próximo dia 18 de janeiro, das 9h30
às 17h00, uma Jornada Eucarística
Diocesana.
Este encontro que não carece de
inscrição prévia, dirige-se especialmente aos MEC’s, mas também a
catequistas e a quaisquer ministros da
pastoral litúrgica e outros interessados. Não deixe de participar.

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos em 2020
Eles nos demonstraram uma benevolência fora do comum
(Atos 27,18-28,10)

Os materiais para a Semana de Oração pela
Unidade Cristã de 2020 foram preparados pelas
Igrejas cristãs em Malta e Gozo (Cristãos Unidos
em Malta). Em 10 de fevereiro, muitos cristãos
em Malta celebram a festa do naufrágio de São
Paulo, destacando e agradecendo a chegada
da fé cristã nessas ilhas. A leitura de Atos dos
Apóstolos usada na festa é o texto escolhido
para a Semana de Oração deste ano.
A história começa com Paulo sendo levado a
Roma como prisioneiro (At 27,1ss). Paulo está
preso, mas mesmo numa viagem que se torna
perigosa, a missão de Deus continua através dele.
Essa narrativa é um clássico drama da humanidade confrontada com o aterrorizante
poder dos elementos. Os passageiros do navio estão expostos às forças dos mares
e das poderosas tempestades que se erguem ao seu redor. Essas forças os levam
a um território desconhecido, onde estão perdidos e sem esperança.
Celebremos esta semana que este ano decorre de 18 a 25 de Janeiro, recordando
os migrantes e refugiados que são vítimas de naufrágios no Mediterrâneo.

