Dia 23

FEVEREIRO / MARÇO

2020

11h00
18h00

VII DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano A
Lev 19, 1-2. 17-18; Sal 102; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
Ensaio do coro da missa das 19h, no centro paroquial.

Dia 24

SEGUNDA-FEIRA - Tg 3, 13-18; Sal 18 B; Mc 9, 14-29

Dia 25
21h30

TERÇA-FEIRA - Tg 4, 1-10; Sal 54; Mc 9, 30-37
Catequese para os Sacramentos de Iniciação Cristã de adultos, no centro
paroquial.
Ensaio de todos os coros paroquiais, para preparar a celebração da Missa com
imposição de cinzas, na Igreja.

21h30
Dia 26

Dia 27

QUINTA-FEIRA - Deut 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25

Dia 28
17h00
18h30
21h30

SEXTA-FEIRA - Is 58, 1-9a; Sal 50; Mt 9, 14-15
Missa em Vilar.
Via-Sacra, na Igreja.
Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 29
15h30

SÁBADO - Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5, 27-32
Exposição Evocativa da Procissão de Quarta-feira de Cinzas, com visita guiada,
palestras e concerto, nas Igrejas de São Francisco e Santo António.
Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.
Ensaio do coro de jovens, no centro paroquial.
Missa vespertina na Sé e em Santiago.

10h00
10h00

17h00
18h00
19h00
Dia 01
11h00
17h30
19h00

I DOMINGO DA QUARESMA - Ano A
Gen 2, 7-9 – 3, 1-7; Sal 50; Rom 5, 12-19 ou Rom 5, 12. 17-19; Mt 4, 1-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
Encontro dos candidatos a MECs, no salão paroquial do centro paroquial.
Missa estacional, presidida pelo Sr. Bispo, com apresentação e nomeação dos
novos Ministros Extraordinários da Comunhão.

Nº 1689

Atenção aos verbos !
De tão extensa e complexa, a matéria do "Sermão da
Montanha" é faseada pelo Mestre, para que todos, sem
desanimarem, a possam assimilar.
É um processo permanente de renovação de coração para
conjugar alguns verbos, como amar, dar, oferecer, emprestar,
que, embora no imperativo, não são ordens para cumprir,
mas portas generosas que indicam os caminhos capazes de
quebrar qualquer espiral de violência.

INFORMAÇÕES

15h00
21h30

QUARTA-FEIRADE CINZAS
Joel 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
Ínicio da Quaresma, dia de Jejum e Abstinência.
Recolecção do Clero, na Casa Diocesana.
OFS - Igrejas de São Francisco e Santo António - Laudes e terço, seguida de
Confissões às 16h. Via-Sacra e Eucaristia, com imposição de cinzas, às 18h. Abertura
da Exposição Evocativa da Procissão de Quarta-feira de Cinzas.
Reunião dos Grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro paroquial.
Missa solene presidida pelo Sr. Bispo, com imposição das cinzas, na Igreja Catedral.
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REFLEXÃO

INFORMAÇÕES

Quando Jesus diz para não resistirmos ao homem mau ou
oferecermos a esquerda quando nos batem na direita ou
amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos
perseguem... não quer fazer de nós discípulos sem
personalidade e apoucados ou pessoas felizes por sermos
humilhados e espezinhados, nada disso, mas tão só lembarnos os mecanismos mais eficazes em desactivar toda a espiral
de vingança entre pessoas, nações e o próprio cosmos.
Porque a violência produz sempre mais violência.
Se então nos contentarmos em conjugar o verbo retribuir,
não passamos de pagãos, apesar de muito religiosos. E o
mesmo se passa, se não ajudarmos os filhos e os netos a
descobrirem que no verbo amar está o segredo da felicidade,
e o princípio estruturante de uma sociedade humana e feliz
que todos desejamos, e que temos obrigação de construir,
por sermos discípulos de Jesus Cristo.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.
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234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

CAMINHADA PARA A QUARESMA

“CANTINHO DA FAMÍLIA”
A propósito dos Idosos, o Papa
Francisco escreve na sua
Exortação Apostólica:
"A falta de memória histórica é um
defeito grave da nossa sociedade. É
a mentalidade imatura do "já está
ultrapassado".
Conhecer e ser capaz de tomar
posição perante os acontecimentos
passados é a única possibilidade de
construir um futuro que tenha
sentido.
Não se pode educar sem memória:"
Recordai os dias passados" (Hb.
10,32).

Oração de Benção para a
mesa durante a semana:
Senhor, nós te agradecemos
Estes alimentos que nos ofereceste.
Pedimos-te que transformem o nosso
coração,
O nosso agir, a nossa capacidade de
amar e perdoar.

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

As histórias dos idosos fazem muito
bem às crianças e aos jovens porque
os ligam à história vivida tanto pela
família como pela vizinhança e o país.
UMA FAMÍLIA QUE NÃO RESPEITA
NEM CUIDA DOS SEUS AVÓS, QUE
SÃO A SUA MEMÓRIA VIVA É UMA
FAMÍLIA DESINTEGRADA, MAS UMA
FAMÍLIA QUE RECORDA É UMA
FAMÍLIA COM FUTURO. POR ISSO, "
NUMA CIVILIZAÇÃO EM QUE NÃO
HÁ ESPAÇO PARA OS IDOSOS OU
ONDE ELES SÃO DESCARTADOS
PORQUE CRIAM PROBLEMAS, TAL
SOCIEDADE TRAZ EM SI O VIRUS DA
MORTE, PORQUE SE SEPARA DAS
PRÓPRIAS RAÍZES"
(n°193 da Exortação Apostólica do Papa
Francisco "Amoris laetitia".)
Retiro para Casais, na Casa
Diocesana de Albergaria-a-Velha,
promovido pelo Movimento das
Equipas de Casais de Nossa
Senhora, no fim de semana de 7 e
8 de Março.
------------------------------Reserve, desde já, a tarde de 14
de Março para o 3° encontro de
Casais, que a Pastoral Familiar da
Paróquia tem previsto para o
corrente ano, no salão de Nossa
Senhora da Glória, do nosso Centro
Paroquial. A entrada é livre.

O Departamento Diocesano de Catequese da Infância apresentou, já em Janeiro,
de caminhada para a quaresma, para a catequese da infância. A proposta assenta
nos pressupostos do Programa Diocesano de Pastoral para 2019/2020.
O lema não pode, portanto, ser outro que não o do Programa Diocesano de
Pastoral: FAMÍLIA, VOCAÇÃO DE AMOR E CAMINHO DE SANTIDADE.
A Quaresma é o tempo de preparação "pelo qual se sobe ao monte santo da
Páscoa", como o descreve o Cerimonial dos Bispos (CB 249). Começa em QuartaFeira de Cinzas e termina pela tarde de Quinta-Feira Santa, antes da Missa
Vespertina da Ceia do Senhor, com que se inaugura o Tríduo Pascal.
As seis semanas da Quaresma dividem-se em três etapas, marcadas pelos Evangelhos
correspondentes: os dois primeiros domingos, com as tentações e a transfiguração
do Senhor; os três seguintes, com as catequeses batismais da samaritana (água),
do cego (luz) e Lázaro (vida), próprias do ciclo A e, finalmente, o domingo sexto,
chamado de Ramos ou da Paixão, que inaugura a Semana Santa.
Assim, propõe o Departamento Diocesano da Catequese de Infância lançar alguns
desafios que ajudem a atingir os objetivos propostos para o tempo litúrgico da
Quarema. A partir da próxima semana, deixaremos aqui as propostas semanais.

Taizé 2020

"Open Day" do Seminário

Ao longo desta semana estarão na
Comunidade de Taizé, em França, quase
650 alunos e professores da Diocese
de Aveiro para viverem uma experiência
de encontro com Jesus, de oração e
de enriquecimento ecuménico. Que
regressem renovados interiormente
para darem testemunho da fé na nossa
Paróquia e na nossa Diocese.

Dia 7 de março, o Pré-Seminário
promove um novo encontro para
rapazes e raparigas do 5º e 6º ano,
entre as 9h30 e as 18h, no Seminário
de Aveiro.

Convívio Fraterno
O próximo Convívio Fraterno na
Diocese de Aveiro realizar-se-á na Casa
da Sagrada Família (Praia de Mira), nos
dias 12 a 15 de março de 2020.

Exposição
A exposição "A procissão das cinzas em
Aveiro", patente nas Igrejas geminadas
de Santo António e São Francisco, de
26 de fevereiro a 27 de setembro. No
próximo sábado, dia 29 de fevereiro,
às 15h30, haverá visita guiada, concerto
e palestras.

