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INFORMAÇÕES
Dia 17 QUINTO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Is 43, 16-21; Salmo 125; Filip 3, 8-14; Jo 8, 1-11
16h00 Procissão dos Passos.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
21h30 Ensaio dos Coros, para a Missa Crismal.

17 de MARÇO de 2013

REFLEXÃO

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA
Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 ou Dan 13, 41c-62; Salmo 22; Jo 8, 1-11
21h00 Sacramento da Reconciliação na Igreja Matriz de Esgueira.
21h30 Reunião da Equipa de Liturgia para preparar a semana santa, no Centro
Paroquial.
Dia 19 TERÇA-FEIRA - S. José, esposo da Virgem Santa Maria
2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16; Salmo 88; Rom 4, 13.16-18.22;
Mt 1, 16.18-21.24a ou Lc 2, 41-51a
21h30 Celebração Penitencial com Sacramento da Reconciliação, na Sé.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.
Dia 20
15h00
18h00
21h15
21h15

Dia 23 SÁBADO - Ez 37, 21-28; Salmo Jer 31, 10; Jo 11, 45-56
15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
Dia 24 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - Ano C
Is 50, 4-7; Salmo 21; Filip 2, 6-11; Lc 22, 14 – 23, 56 ou Lc 23, 1-49
Recolha dos Envelopes do Contributo Penitencial, que se destinam ao
Fundo de Emergência Social e Pastoral Diocesana
10h30 Benção dos Ramos junto à igreja das carmelitas e procissão até à Sé
para a Missa (não há missas às 10h30 nem às 12h) .
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
21h30 Ensaio dos Coros, para a Missa da Ceia do Senhor.
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Dia 22 SEXTA-FEIRA - Jer 20, 10-13; Salmo 17; Jo 10, 31-42
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h00 Sacramento da Reconciliação na Igreja Matriz de Cacia.

Um julgamento singular!
S. Lucas habituou-nos a encontros absolutamente singulares
com gente da margem de todo o género e condição. Jesus
não só não os evita, como até parece promovê-los como
oportunidade de dizer por gestos o que as palavras não
conseguem.
Neste domingo assistimos a um julgamento popular
orquestrado pelos escribas e fariseus. Tudo gente muito
bem informada nas leis e nas escrituras! Todos sabiam que o
castigo previsto para o comportamento da mulher era a
pena de morte por apedrejamento. "Quem de vós está sem
pecado, atire a primeira pedra", foi o desafio com que
ninguém contava!

QUARTA-FEIRA - Dan 3, 14-20.91-92.95; Salmo Dan 3, 52; Jo 8, 31-42
Reunião dos grupos do Movimento Vida Ascendente, no Centro Paroquial.
Missa na Igreja de Santiago.
Sacramento da Reconciliação na Igreja Matriz de Santa Joana
Ensaio do Coro da Catedral - CatedrAv, na Sé.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - Gen 17, 3-9; Salmo 104; Jo 8, 51-59
21h00 Sacramento da Reconciliação na Igreja Matriz da Vera Cruz.
21h30 Ensaio dos Coros, para a Vigília Pascal.
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Jesus não hesita em ir ao arrepio da lei que não defenda a
vida, não promova a dignidade da pessoa e não tenha em
vista a sua recuperação. "Alguém te condenou? Também
não te condeno". Ao contrário da sentença que todos
esperavam, Jesus, o único com autoridade moral para atirar
pedras, perdoa, manda-a em paz e exorta-a a ter cuidado.
Episódio comovedor, sem dúvida, e cheio de ensinamentos
para nós que tão apressadamente nos dispomos, como os
fariseus e escribas, a julgar e condenar, esquecidos de que
à beira do caminho há sempre montes de pedras para
atirarmos uns aos outros.
Não há-de ser, segundo Jesus, o rigor das leis e o medo dos
anátemas a promover as pessoas e a fazer santos, mas a
misericórdia de Deus para connosco e a alegria da
reconciliação de uns com os outros.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Semana Santa na Sé
Grão a grão…
Não foi entusiasmante esta semana no
que se refere a donativos para o
mealheiro do nosso órgão: apenas 2
notas de 20, uma na segunda e outra
na terça. Apesar de tudo não
esmorecemos, porque temos a
certeza de que os compromissos serão
atempadamente satisfeitos e a
generosidade ver-se-á em devido
tempo.
Ultimam-se com certeza na Hungria os
preparativos para a viagem, com termo
em Aveiro previsto para os dias 8 a 10
de Abril, seguindo-se um longo período
de trabalhos de montagem, entonação
e afinação do órgão novo para a nossa
Igreja Paroquial e também Catedral.
Cabe-nos aguardar.
p.f.

Confissões - Horários alargados. Todos
os dias das 9h às 12h e das 15h às 18h
(excepto durante as celebrações
litúrgicas).
Ensaios para as Celebrações - Serão
sempre às 21h30, nos dias:
17 de Março - Missa Crismal
21 de Março - Vigília Pascal
24 de Março - Ceia do Senhor em
Quinta-feira Santa
25 de Março - Paixão do Senhor em
Sexta-feira Santa
27 de Março - Missa Crismal
Celebrações:
Quinta-feira (28.Março)
10h00 - Eucaristia Crismal;
21h30 - Eucaristia da Ceia do Senhor,
com lava-pés. Procissão da Sagrada
Reserva;
00h00 - Vigília de Adoração Nocturna.
Sexta-feira (29.Março)
09h30 - Oração de Laudes;
17h30 - Celebração da Paixão e Morte
do Senhor;
21h30 - Procissão comemorativa do
Enterro do Senhor.

Carpete de Arraiolos:
A carpete de Arraiolos para a
Sacristia, está já no Salão
Paroquial, para ser feita.
Pede-se a colaboração de
todos os que quiserem ajudar.

Sábado (30.Março)
09h30 - Oração de Laudes;
21h30 - Vigília Pascal da Ressurreição
do Senhor.
Domingo (31.Março)
Missas - Não há missa às 8h30. Missas
como aos domingos;
15h00 - Visita Pascal em Vilar.

Ensaio do Coro das Crianças:
todos os sábados às 15h, no Centro Paroquial.

Dia da Partilha. 11 de Abril
“Um dia vou dar... Hoje é o dia!”

Os nossos mensageiros, verdadeira
alma da Missão Jubilar, vão começar a
distribuir pela Paróquia o Missão 11
com o convite para o Dia da Partilha
no mês de Abril. Faz-se acompanhar o
habitual convite de um saco que
deixaremos em cada casa convidando
todas as pessoas a partilharem bens
alimentares não perecíveis e também
bens de higiene pessoal.
Definimos que a nossa partilha será
direccionada
para
as
duas
Conferências Vicentinas paroquiais,
para a ADAV e ainda para as Florinhas
do Vouga.
Estamos convencidos da pertinência
desta acção neste tempo crítico que
vivemos e sabemos também que
ninguém é tão pobre que não tenha
nada para dar, nem tão rico que não
tenha nada para receber.
Daremos depois informações mais
precisas acerca da recolha organizada
desses bens que será feita por grupos
paroquiais nos dias 11, 12 e 13 de Abril.
No Museu de Aveiro continua
patente a exposição “Diocese
de Aveiro - presente e
memória”, da Missão Jubilar.
Aproveite as férias escolares e
visite-a gratuitamente.

Castelos onde reina o Amor
No caminho de conversão
Não há meta, nem final...
É um contínuo caminhar,
Cair e sempre levantar...
Rumo ao único ideal:
Deus do Amor e do perdão.
Todos nos parecemos
com a "mulher",
Pequenos grandes pecadores...
E bem precisamos de reconhecer
Que precisamos de ser
melhores...
Não maiores que os outros
Mas melhores que nós próprios...
Não queiramos pedras para atirar,
Magoar, desprezar e diminuir...
Queiramos as pedras
para guardar,
E como dizia o escritor,
Para castelos construir...
Castelos onde reina o Amor.
Pe. JAC

Retiro de Doentes em Fátima
- 10 a 13 de Agosto de 2013
Estão abertas as inscrições
para participar no Retiro de
Doentes
promovido
pelo
Movimento da Mensagem de
Fátima, que vai decorrer de 10
a 13 de Agosto, em Fátima. As
inscrições podem ser feitas na
secretaria paroquial.

