INFORMAÇÕES

JUNHO

2013

Dia 16 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Sam 12, 7-10. 13; Salmo 31; Gal 2, 16. 19-21; Lc 7, 36 – 8, 3
10h00 DIA DA COMUNIDADE PAROQUIAL, no Parque Municipal. (ver interior)
Não há missa às 8h30, 10h30 e 12h na Sé e às 10h em Vilar.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.

16 de JUNHO de 2013

REFLEXÃO

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA - 2 Cor 6, 1-10; Salmo 97; Mt 5, 38-42
Dia 18 TERÇA-FEIRA - 2 Cor 8, 1-9; Salmo 145; Mt 5, 43-48
21h30 Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.
Dia 19 QUARTA-FEIRA - S. Romualdo, abade
2 Cor 9, 6-11; Salmo 111; Mt 6, 1-6. 16-18
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Igreja.

Dia 21 SEXTA-FEIRA - S. Luís Gonzaga, religioso
2 Cor 11, 18. 21b-30; Salmo 33; Mt 6, 19-23
17h00 Missa na Igreja de Vilar.

Inscrições para o 1.º Ano de Catequese
A partir desta semana estão abertas a inscrições para o 1.º Ano da catequese.
Podem ser feitas no Centro Paroquial das 17h às 19h. É necessário trazer uma
fotografia tipo passe da criança, a cédula de vida cristã ou certificado de baptismo
(se já foi celebrado e fora desta paróquia).
Continuamos ainda a receber as renovações das inscrições na catequese paroquial
para o próximo ano.

Aconteceu em casa de um fariseu, Simão, à volta de uma
grande mesa. Os convidados eram muitos e Jesus era também
um deles. A conversa ia animada e a refeição decorria com
brilho.

Todos os olhares, num misto de espanto e incredulidade,
de curiosidade e reprovação, se dirigem para Jesus, que
não afastou a mulher, correndo o risco da impureza a que a
lei o condenava, por admitir ser tocado por tal casta de
gente.
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Dia 23 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM - Ano C
Zac 12, 10-11; 13,1; Salmo 62; Gal 3, 26-29; Lc 9, 18-24
10h45 Ensaio do Coro das crianças, no Centro Paroquial (horário durante o verão).
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

Um encontro ilegal !

De repente, uma mulher, que toda a gente conhecia da
prostituição, entra, e, contra todas as regras, aproxima-se
de Jesus, lava-lhe os pés com lágrimas abundantes e ungeos com suprema delicadeza com um perfume precioso.

Dia 20 QUINTA-FEIRA - B. Sancha e B. Mafalda, virgens, e B. Teresa, religiosa
2 Cor 11, 1-11; Salmo 110; Mt 6, 7-15

Dia 22 SÁBADO - S. Paulino de Nola – S. João Fisher e S. Tomás More
2 Cor 12, 1-10; Salmo 33; Mt 6, 24-34
15h00 Assembleia paroquial de todos os agentes de pastoral, no Centro
Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
20h00 Festas de Verão, no Parque Municipal.
21h00 Marchas Populares, no Largo de Santo António.

Nº 1385

Feliz encontro que proporciona a Jesus a ocasião para revelar
que Deus é Bondade e Misericórdia, que não pactua com o
pecado mas ama apaixonadamente o pecador, que convida
a todos para a Sua mesa e não exclui ninguém,
independentemente da raça, do credo ou do sexo.
E ao fariseu, olhos nos olhos, não hesita em discordar da
atitude dos que reduzem a santidade e a perfeição ao
cumprimento dos preceitos legais, mas são incapazes de
compreender a linguagem do amor.
A preocupação do fariseu em querer salvaguardar as
aparências de virtude não é de ontem nem só de alguns.
Soubéssemos todos tirar as lições tão belas quanto oportunas
que Jesus deixa neste encontro e muita coisa mudaria na
nossa vida pessoal e comunitária!
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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MISSÃO JUBILAR:
avaliação intermédia

Fim à vista!
São frequentes os momentos em que a
minha voz soa nítida no coração desta
Igreja que já é minha. Não admira,
porque se aproxima o fim dos trabalhos
que me preparam para uma longa, muito
longa carreira de serviço árduo!
Esta semana poucos se lembraram de
que os meus custos são elevados e que
se aproxima a data para a transferência
bancária de mais uma tranche. Tudo
até agora tem sido cumprido, conforme
o previsto no contrato. Estão em jogo
pessoas de bem. E assim vai acontecer
até ao fim.
No domingo passado veio uma nota de
50• no ofertório de uma das Missas e
na segunda um envelope com outra de
igual montante.
No fim da Missa de Santiago, alguém
me entregou uma nota de 20 e na
secretaria deixaram na sexta 30. Foi
uma semana de "jejum".
Na esperança de dias mais generosos,
despeço-me com gratidão dos que
nestes dias se lembraram de mim.
p.f.
NIB da Paróquia:

0045 3290 4002 8315 937 90

Na noite do próximo sábado, dia 22,
última das Festas de Verão, decorre
mais uma edição das Marchas
Populares. Este ano, a iniciativa recebe
cinco grupos que, a partir das 21h,
saem da Praça Marques de Pombal e
seguindo pela Rua Capitão Sousa Pizarro
e Av. Araújo e Silva até ao Largo de
Santo António aí farão a sua
apresentação.
Estamos todos convidados para
participar neste alegre e salutar
convívio, depois do jantar que, como
em cada sábado, pode ser feito no
Parque Infante D. Pedro.

39º Encontro de Liturgia
De vez em quando passo pela
secretaria para ver como vamos de
inscrições para o Encontro Nacional
de Liturgia, que vai decorrer em
Fátima, de 22 a 26 de Julho. O meu
interesse não tem nada de estranho.
O que verdadeiramente será de
estranhar é se não temos consciência
da Liturgia, como fonte e cume da vida
cristã de cada um de nós; se assim for,
não passaremos de meros tarefeiros da
religião.
Para ajudar à participação dos Agentes
de Pastoral neste encontro, a Paróquia
assume a inscrição dos adultos e o
alojamento dos mais jovens,
especialmente acólitos.
Ainda se podem inscrever esta semana
na secretaria paroquial.

Como são diferentes
os olhares...
Aquilo que vêem os fariseus
É bem diferente do que vê Deus:
O ser humano vê pecado e mal
Deus vê um filho amado e especial.

Vamos a meio do caminho da Missão
Jubilar. Como em tudo, também aqui,
é importante avaliar se estamos a ser
fieis ao caminho que, conjuntamente,
nos propusemos. Por isso, aqui
chegados, somos desafiados a realizar
uma avaliação intermédia. Estamos a
fazer chegar aos mensageiros e
coordenadores da Missão Jubilar e
ainda aos agentes de pastoral da nossa
comunidade uma folha de avaliação que
está a ser realizada em todas as
paróquias da diocese. Depois, ainda
antes da dispersão dos meses de verão,
realizaremos no próximo sábado, dia
22, uma alargada assembleia paroquial
onde poremos em comum as nossas
avaliações. Ninguém se sinta
dispensado nem da avaliação nem da
assembleia.

Jesus começa a revolução silenciosa
Que permite a obra grandiosa:
Todos os gestos feitos com amor
Pintam todo o mundo de outra cor.
Pois, o que é a fé sem o perfume
Que faz arder o novo lume
Do mandamento do amor?
Vive deste modo e deste jeito
Ama, meu irmão, e tudo terás feito:
É quanto te pede Cristo Senhor.
Pe. JAC

Aulas de EMRC
A chegada ao fim de mais um ano traz também tempo
de matrículas. É normal que os encarregados de
educação façam esta pergunta: "Inscrevo ou não o
meu educando/a em Educação Moral e Religiosa
Católica?" Saiba desde já que a EMRC é uma disciplina
curricular presente em todos os graus de ensino, e
surge como espaço educativo de grande interesse para os educandos. Não é
substituída pela catequese nem a catequese substitui a EMRC. Família, Catequese
e EMRC são três estruturas fundamentais para uma formação cristã integral.
Secretariado Nacional do Ensino Religioso nas Escolas

