
SETEMBRO     2013

Dia 22 DOMINGO VIGÉSIMO QUINTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 8, 4-7; Salmo 112; 1 Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13   ou   Lc 16, 10-13

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
18h15 Oração de Vésperas.

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - S. Pio de Pietrelcina, presbítero
Esdr 1, 1-6; Salmo 125; Lc 8, 16-18

21h30 Formação para catequistas dos adolescentes e animadores dos jovens,
no centro paroquial.

Dia 24 TERÇA-FEIRA - Esdr 6, 7-8. 12b. 14-20; Salmo 121; Lc 8, 19-21
21h30 Formação para catequistas dos adolescentes e animadores dos jovens,

no centro paroquial.

Dia 25 QUARTA-FEIRA - Esdr 9, 5-9; Salmo Tob 13, 2; Lc 9, 1-6
10h30 Reunião do Clero arciprestal, no Seminário Dehoniano.
15h00 Reunião dos grupos do Movimento Vida Ascendente - NªSrª da Glória e

Santa Joana Princesa -, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - S. Cosme e S. Damião, mártires
Ag 1, 1-8; Salmo 149; Lc 9, 7-9

Dia 27 SEXTA-FEIRA - S. Vicente de Paulo, presbítero
Ag 1, 15b – 2, 9; Salmo 42; Lc 9, 18-22

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.
21h30 Sessão de esclarecimento sobre o Escutismo, na Casa da Comunidade

Sustentável/Junta de Freguesia da Glória.

Dia 28 SÁBADO - S. Venceslau – SS. Lourenço Ruiz e Companheiros, mártires
Zac 2, 5-9. 14-15a; Salmo Jer 31, 10; Lc 9, 43b-45
O ofertório das Missas destina-se à Missão Jubilar Diocesana.

14h30 Assembleia Diocesana do grupo Vicentino, no centro paroquial.
20h30 Missa vespertina na Igreja de Santiago.~
21h00 Concerto de Outono, da Missão Jubilar, na Igreja de Oiã.

Dia 29 DOMINGO VIGÉSIMO SEXTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 6, 1a. 4-7; Salmo 145; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31
O ofertório das Missas destina-se à Missão Jubilar Diocesana.

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
18h15 Oração de Vésperas.

   1.Out.2013 -  14h30 - Início das Oficinas de Oração, no centro paroquial.

Uma advertência prévia: Qualquer semelhança na parábola
do evangelho que ouvimos contar com a realidade que nos
assalta cada dia pela televisão é pura coincidência. Esta
parábola - de um administrador "acusado" de corrupção - é
contada não para que sigamos a sua desonestidade, mas
para que aprendamos a sua astúcia, esperteza, sagacidade
e persistência diante das contrariedades de uma difícil
conjuntura. E bem que precisamos de tudo isto e ainda da
prudência, que é a virtude que nos faz conseguir o que
desejamos evitando todos os perigos.

Uma segunda advertência: Ser rico, ter bens materiais não
é pecado. Ser avarento, apegado aos bens, insensível às
dificuldades dos demais é que é pecado, porque é
infidelidade a Deus e aos irmãos. Portanto, o que está em
causa é apenas e só a relação que estabelecemos com os
bens materiais, que são meios e nunca podem ser fins, que
nos dão condições para viver dignamente, mas nunca serão
penhor de vida eterna.

Terceira advertência: Podemos pensar que neste tempo de
crise económica, por causa da falta de dinheiro que sentimos
no bolso, nos parece mais fácil e até menos actual e urgente
ouvir Jesus dizer-nos: "não podeis servir a dois senhores".
Mas, não relaxemos. Bem sabemos, por experiência e por
constatação, que nem sempre é assim… Porque sempre
corremos o risco de fazer altares aos bens materiais e ao
dinheiro. E, tal como diz o Papa Francisco, na sua primeira
grande entrevista, (e não só porque ele o diz, porque bem
o sei!): "Sou um pecador. E isto não é um modo de dizer, ou
um género literário. Sou mesmo um pecador"!
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Servir um só Senhor!



Depois do interregno do mês de Agosto,
voltam as "padeiras" ao nosso adro. E
voltam com novidades para este ano:
para não comer pão seco poderá agora
acompanhá-lo de compotas caseiras,
feitas com mestria e amor, de diferentes
sabores (abóbora, tomate, pêra e
nectarina). Uma forma simples de
ajudar e de contribuir com a Paróquia.
Por isso, eis agora, pão e compotas, a
partir deste domingo, num adro de
igreja perto de si!

Agora sim, estão definidos (qualquer
mudança será conversada com pais e
catequizandos) os dias e as horas da
nossa catequese paroquial que
começará nos respectivos grupos a
partir de 30 de Setembro. Ei-los:

1º. ano:
 quinta-feira, 16h30 e sábado 11h;
 Santiago, quarta-feira, 18h30
2º. ano:
 quarta-feira, 16h30 e sábado 9h30;
 Santiago, quinta-feira, 18h30
3º. ano:
 terça-feira, 16h30 e sábado 9h30;
 Santiago, segunda-feira, 18h30
4º. ano:
 segunda-feira, 16h30 e sábado 11h
5º. ano: quarta-feira, 18h30
6º. ano: quinta-feira, 18h30
7º. ano: quinta-feira, 18h30
8º. ano: sexta-feira, 18h30
9º. ano: segunda-feira, 18h30
10º. ano: quinta-feira, 18h30
Grupo de jovens: quinta-feira, 18h30
Catequese de Adultos: terça-feira,
21h30

Informamos, desde já, que os
adolescentes e os jovens da nossa
catequese vão ter um encontro inicial,
no sábado, dia 5 de Outubro.
Começará às 14h30, junto à Sé e será
composto de um jogo de cidade, uma
passeio de moliceiro (custa 3 euros),
lanche (oferecido pela paróquia),
ensaio e missa às 19h.

Quanto às inscrições ou renovações,
vamos lá! Queremos começar com
todos.

Venda de pão...
e compotas!

Liberdade para amar

Sentamo-nos aos pés de Jesus
Para que O possamos escutar
Mesmo sem tudo entender
Dele aprendemos a amar.

Fala-nos com aparente dureza
Para nos fixar o coração na beleza
De servir fielmente um só Senhor:
Ele não impõe a perfeição...
Desafia-nos à esperteza!
Não exige não errar,
E pede para confiar
Naquele que pode dar Vida sem fim
Naquele que pode nos salvar!

Assim é o Amor simples, livre e verdadeiro
Que não negoceia com o dinheiro;

Que me faz mais desprendido
A viver uma vida com sentido.
          Assim é o amor inteiro:
          Existe só por si,
          Só por ti.
          Por Ele, arrisca viver,
          Servir, amar e ser...
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Horários
da Catequese Paroquial

Missão Jubilar:
Um concerto e um concurso!

No próximo sábado, dia 28, a igreja matriz
de Oiã acolhe o concerto de Outono
que contará com a presença do
Conservatório de Música de Aveiro e a
Escola de Artes da Bairrada. Começa às
21h e a entrada é livre.

Para dar a conhecer a vivência
proporcionada pela Missão Jubilar a nível
pessoal, familiar, paroquial, arciprestal ou
diocesano, a Diocese de Aveiro decidiu
lançar o concurso "Dá vida ao teu Vive".

O concurso admite, até ao dia 29 de
Novembro, trabalhos inéditos na
vertente de arte plástica: desenho;
pintura; fotografia; vídeo; colagens;
gravura; escultura; animação;
bordados...

O regulamento está disponível no site
da diocese.

Porque ninguém dá o que não tem,
continua a formação básica às terças
e quintas, às 15h30, e aos sábados, às
9h30, no Centro Paroquial. Esta segunda
e terça-feira, às 21h30, não esquecer
que há formação de catequistas e
animadores da adolescência e
juventude.

Formação para catequistas

Ainda estão abertas na Secretaria as
inscrições para a nossa Catequese de
Adultos, que vai funcionar à terça-feira,
às 21h30, com a dupla finalidade de
preparar adultos para o sacramento da
Confirmação ou proporcionar
aprofundamento da fé, a maiores de
idade.

Catequese de Adultos:
inscrições abertas

A partir deste fim de semana,
retomamos os habituais horários da vida
da comunidade paroquial.
Assim, este domingo já teremos missa
na Sé às 8h30, 10h30, 12h e 19h. Em
Vilar, retomamos a Missa às 10h.
A partir de segunda-feira, retomamos
as Confissões habituais: segunda, terça,
quinta, sexta e sábado das 9h às 11h;
quarta-feira das 15h às 17h.
Ao sábado recomeça a Exposição do
Santíssimo às 17h, e ao sábado e
domingo, às 18h45, retomamos a oração
de vésperas.

Horários Normais

Inscrições no CNE

O Agrupamento 191 convida-te e aos
teus pais para participarem numa sessão

de esclarecimento sobre o Escutismo
Católico Português.

Salão da Junta de Freguesia da Glória
27 de Setembro às 21:30.

Informações via:
geral@agr191.cne-escutismo.pt


