INFORMAÇÕES

OUTUBRO

2013

Dia 06 DOMINGO VIGÉSIMO SÉTIMO DO TEMPO COMUM - Ano C
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10
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.

06 de OUTUBRO de 2013

REFLEXÃO

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - Nª Srª do Rosário - Act 1, 12-14; Salmo Lc 1, 46-47; Lc 1, 26-38
17h00 Reunião de Visitadores de Doentes, no primeiro andar da sacristia.
Dia 08 TERÇA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Salmo 129; Lc 10, 38-42
Dia 09 QUARTA-FEIRA - SS. Dionísio e Companheiros – S. João Leonardo –
B. João Newman – Jonas 4, 1-11; Salmo 85; Lc 11, 1-4
10h00 Reunião do Clero do Arciprestado, no Seminário Dehoniano.
15h00 Reunião dos grupos de Vida Ascendente - NªSrª Glória e Sta. Joana -,
no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Nº 1395

Há lugar para todos!
A Palavra de Deus é sempre oportuna, mas é-o
particularmente neste tempo em que se vão retomando
as actividades habituais da Paróquia.

Dia 11 SEXTA-FEIRA - Joel 1, 13-15 – 2, 1-2; Salmo 9 A; Lc 11, 15-26
17h00 Missa em Vilar.
MISSÃO JUBILAR: DIA DA PROCISSÃO
21h00 Procissão de velas inter-paroquial, em honra de Nossa Senhora, com
início na Igreja do Carmo, com passagem pela Igreja da Vera-Cruz e
termo na Sé.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Nenhum de nós está dispensado de pôr ao serviço dos
outros o que é capaz de fazer. Não "vale" é fazê-lo a
título individual, por conta própria ou a seu bel-prazer;
há que dar as mãos e abrir o coração aos demais, para
que o Reino aconteça e a Salvação se realize. Sempre
por obra e graça de Deus, porque somos instrumentos.

Dia 12 SÁBADO - Joel 4, 12-21; Salmo 96; Lc 11, 27-28
15h00 Abertura do Ano Escutista com passagens nos agrupamentos
191-Aveiro e 794-Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Igreja de Santiago.
21h30 Concerto de Órgão na Igreja Catedral, integrado no ciclo inaugural do
nosso órgão.
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Dia 10 QUINTA-FEIRA - Mal 3, 13-20a; Salmo 1; Lc 11, 5-13
21h30 Reunião de catequistas dos adolescentes e dos animadores dos jovens,
no centro paroquial.

Apesar das sombras que cada um acarreta, é importante
tomar consciência dos dons que Deus gratuitamente
distribui por cada um e que se tornam enorme riqueza
quando nos comprometemos, sem cálculos ou medos, a
ocupar o nosso lugar na sociedade ou na comunidade,
entregando-nos confiantes nas mãos de Deus.

Resta-nos cumprir o nosso papel com humildade e
competência, à maneira de " servos que apenas fizeram
o que deviam fazer"… Quem assim procede não está à
espera de louvores, nem vive para o incenso, antes se
apoia e confia ao Senhor, esperando só dEle a
recompensa.
P. Fausto

Dia 13 DOMINGO VIGÉSIMO OITAVO DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Reis 5, 14-17; Salmo 97; 2 Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19
= DIA DA CRIAÇÃO DA PARÓQUIA =
15.Out.2013 - 21h15 - Assembleia Arciprestal de Agentes de Pastoral
(para todos) em Santa Joana.
22.Out.2013 - 21h30 - Início da Catequese de Adultos, no centro paroquial.
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Catequese Paroquial:
voltou a alegria!

Já começámos a nossa catequese
paroquial. A alegria das crianças, o
entusiamo dos adolescentes a ousadia
e a coragem dos jovens regressou ao
nosso centro paroquial durante esta
semana. O compromisso dos nossos
catequistas, a presença e a
colaboração tão necessária dos pais e
restante família são requisitos
indispensáveis para que a catequese
seja um espaço onde cada um aprende
e cria uma relação pessoal e vital com
Jesus.
Alertamos, uma vez mais, para o facto
de muitos ainda não terem renovado
a sua inscrição. Para todos esses, que
ainda o não fizeram e pretendem fazer,
recordamos: JÁ COMEÇOU! O caminho
já tem um passo dado neste primeiro
encontro. Por isso, vamos lá… Ainda é
possível a inscrição!

Serviço paroquial de
Visitadores de Doentes

Missão Jubilar:
Dia da Procissão
Com o Missão 11
deste mês de
Outubro a ser
entregue, é conveniente, desde
já, reservar a noite
do dia 11 para
louvar Maria, Mãe
de Deus e Nossa
Mãe.

Alguém é capaz de dizer porque há mais
Ministros extraordinários da Comunhão
que Visitadores de Doentes?
Será que não há na nossa Paróquia
pessoas que sentem mais forte a solidão,
porque retidas nas suas casas pela
doença ou pela idade? E porquê a
ausência de homens neste serviço?
Apesar de os Visitadores de Doentes
não terem visibilidade, não deixam de
ser extraordinariamente necessários; é
que, apesar da proximidade de
residências, às vezes é maior a distância
entre apartamentos que entre
continentes.
Precisamos com urgência de pessoas
que integrem este serviço paroquial.
Contacte um dos sacerdotes. Reunimonos sempre nas primeiras segundas do
mês, às 17h, na sala por cima da
sacristia.

Formação para Coros Litúrgicos
O Serviço Diocesano de Música Sacra (SDMS)
promove no próximo sábado, 12 de Outubro, a
primeira de três formações destinadas aos coros
litúrgicos da Diocese. Este primeiro encontro
destinado a cantores, organistas e directores de
coro acontecerá no Salão Paroquial de
S. Tiago de Vagos e na Igreja Matriz de Vagos entre
as 14h30 e as 18h30.
Todos os interessados devem comunicar a sua
presença na nossa secretaria paroquial ou ao
Ricardo Ramos através do número 933 191 100.

A nossa paróquia e a da Vera Cruz
juntam-se para uma única procissão na
cidade de Aveiro, no âmbito da Missão
Jubilar.
Como já informamos, começará às 21h
na Igreja do Carmo, passará pela igreja
da Vera Cruz e terminará na nossa
igreja matriz. São três igrejas na cidade
erigidas sob a protecção de Nossa
Senhora.
Recordamos que é necessário levar
uma vela. Pelas ruas da nossa cidade
rezaremos o terço e manifestaremos
a nossa unidade com toda a diocese
no louvor a Maria, que é sempre louvor
ao Filho, Jesus, que ela nos deu.

Sempre mais!
Quantas vezes, perdidos, pedimos
"Senhor, aumenta a nossa fé"
e nos esquecemos que ela é
a força maior que sentimos.
A fé é mais que o tamanho do homem
que ousa, com coragem,
sonhar o impossível,
e torná-lo realidade visível.
Não importa quão pequena pareça,
importante é que não pereça
e, que, ao se aprofundar, cresça,
dê fruto, com vigor e floresça.
Isto é a história da nossa vida
que, se for banalmente vivida,
nada tem de especial,
será cíclica e sempre igual.
É preciso arriscar!
Viver com o impulso de amar...
Sempre mais.
É preciso servir!
Agir com o impulso do sentir...
Sempre mais.
É preciso radicalidade!
Servir para além da inutilidade...
Sempre mais...
P. JAC

Um dia vou louvar Maria!

A paróquia faz anos!
No próximo domingo, a nossa paróquia
faz 178 anos. A Paróquia de Nossa
Senhora da Glória de Aveiro foi criada a
13 de Outubro de 1835, juntando as
extintas paróquias de S. Miguel e do
Espírito Santo. Hoje, nós que somos
herdeiros e que constituímos esta
comunidade paroquial alegramo-nos com
isso e assumimos cada dia, sempre mais,
a missão de ser comunidade que mostra
e dá Jesus a todos.
O concerto de órgão de tubos no dia
12, às 21h30, é um momento cultural
marcado para assinalar esta efeméride.

Siga-nos no FACEBOOK:

www.facebook.com/
paroquiagloria.paroquiagloria
Visite o nosso SITE:
www.paroquiagloria.org

