
OUTUBRO     2013

Dia 13 DOMINGO VIGÉSIMO OITAVO DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Reis 5, 14-17; Sal. 97; 2 Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19
= DIA DA CRIAÇÃO DA PARÓQUIA =

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
11h00 Missa na Capela dos Santos Mártires do Alboi
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - S. Calisto - Rom 1, 1-7; Sal. 97; Lc 11, 29-32
09h00 Missa na Capela dos Santos Mártires do Alboi

Dia 15 TERÇA-FEIRA - S. Teresa de Jesus
Rom 1, 16-25; Sal. 18 A; Lc 11, 37-41

21h15 Assembleia de Agentes de Pastoral (para todos os que exercem
qualquer serviço na comunidade). Junta de Freguesia de Santa Joana.

Dia 16 QUARTA-FEIRA - S. Hedwiges, S. Margarida Maria Alacoque
Rom 2, 1-11; Sal. 61; Lc 11, 42-46

15h00 Reunião geral da Vida Ascendente no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 17 QUINTA-FEIRA - S. Inácio de Antioquia
Rom 3, 21-30a; Sal. 129; Lc 11, 47-54

Dia 18 SEXTA-FEIRA - S. Lucas - 2 Tim 4, 9-17b; Sal. 144; Lc 10, 1-9
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 19 SÁBADO - SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, e Companheiros
- S. Paulo da Cruz - Rom 4, 13. 16-18; Sal. 104; Lc 12, 8-12

15h00 Sessão para experimentar a voz para o Coro das Crianças.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Igreja de Santiago.

Dia 20 DOMINGO VIGÉSIMO NONO DO TEMPO COMUM - Ano C
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES - Ofertório para as Missões
Ex 17, 8-13; Sal. 120; 2 Tim 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
16h00 Ordenação de Diáconos Permanentes, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Foi a pergunta de Jesus diante do samaritano que voltou
para agradecer; na verdade tinham sido dez os curados,
todos judeus menos o que voltou!

Como outros, também este texto só se encontra em S.
Lucas, que centra o episódio não tanto na cura realizada,
mas na atitude sincera e reconhecida do miraculado,
ainda por cima samaritano. Muitas vezes "as coisas
surgem de onde menos se espera", diz avisadamente o
povo. Pois bem, é também de um proscrito, de um
samaritano, que vem esta grande e bela lição de gratidão!
Este homem, curado como os outros, não apenas se liberta
da doença que o rói e condena, mas, renovado por dentro,
torna-se homem novo e ganha a sua dignidade e
reputação. Jesus viu nele não apenas um doente… mas
um homem de fé e obediente agradecido.

Não devendo nós andar à cata de agradecimentos, a
gratidão é uma daquelas virtudes humanas e cristãs que
importa realçar e educar, porque gera confiança e
fraternidade de uns com os outros e torna-se base segura
para uma Igreja mais fiel a Jesus Cristo e serva da
humanidade. Pelos vistos a sua importância também não
passa despercebida a Deus, mas é cada vez mais
esquecida na escola e até mesmo na família.

P. Fausto
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Onde estão os outros nove?

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org
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Dia 21: Conselho Pastoral Paroquial. 21h30
Dia 22: Início da Catequese de Adultos. 21h30



Apenas para os primeiros seis anos:
Gostes ou não de cantar, vem
experimentar a tua voz no próximo
dia 19, sábado, às 15h00, no salão do
Centro Paroquial. Aparece!
Precisamos muito de ti para o Coro das
12h00. Queremos fazer um coro que
sirva na Missa e que até faça inveja
aos mais velhos! Não te vais arrepender,
acredita!

Estrada da gratidão

Atenção à Catequese
da Infância!

Missão Jubilar:
Uma bela noite!

Foi bela a noite da última sexta-feira
em que louvamos Maria. Unimo-nos à
paróquia da Vera Cruz e, saídos da
Igreja do Carmo, acompanhados pela
imagem de Nossa Senhora,
percorremos algumas das principais
ruas da nossa cidade, iluminando a
noite do mundo com a luz da nossa fé.

Foi e é sempre importante a presença
do nosso Bispo, D. António Francisco
que connosco rezou e louvou Maria e
sempre nos encoraja na missão.

Foi belo o sinal de união, unidade, de
comunhão (comum - união) e de
comunidade (comum - unidade) que
demos.

Que Maria, Senhora do Carmo, Senhora
da Apresentação e Senhora da Glória
nos abençoe e nos ajude a ser rosto
de Jesus Cristo nesta hora e neste
tempo.

Agende:___________________________

Debate sobre "Família, casamento e
sexualidade", em Anadia, no dia 25 de
Outubro, às 21h.

"Mia Couto põe na boca de um
ancião africano esta palavra
clarividente: "O importante não é
casa onde moramos, mas onde em
nós a casa mora". A minha casa
mora no meu coração. Aí guardo,
desde o dia 1 de Fevereiro de
1981, um amor incondicional e
irreversível. Este amor chama-se
Diocese de Aveiro."

(Último artigo de
 D. António Marcelino
 no Correio do Vouga,

de 18 de Setembro)

A Missa de 7.º dia pelo senhor
D. António Marcelino será celebrada
esta segunda-feira, dia 14, às 19h00
na Sé e será presidida por D. António
Francisco.

Obrigado,
D. António Marcelino

Conheço alguém que não recebeu
o dom do Espírito Santo no
sacramento da Confirmação e o
quisesse receber?
Conheço alguém que sente falta de
um espaço para aprofundar e
esclarecer a fé?
A nossa Catequese de Adultos está
aí para responder a isso.
Serei capaz de desafiar a esta
actividade?
Começaremos a 22 deste mês e a
inscrição ainda é possível.

Catequese de adultos:
será pedir demais?

Visitadores
     de Doentes

Porque será que é mais fácil "arranjar"
Ministros extraordinários da Comunhão
que Visitadores de Doentes? Questão
de estatuto?
Sendo ambos necessários e igualmente
importantes na Comunidade Cristã, o de
Visitadores de Doentes está bem mais
desfalcado.
Ofereça-se e fale com algum dos
sacerdotes da Paróquia.

Irmanados na dor e na exclusão
Como um só, dez homens gritam
E, firmados na esperança, suplicam
Para receber cura e libertação.

O pedido é ouvido por Jesus
Que os manda cumprir o preceito.
No caminho, são erguidos do leito
Do sofrimento tão pesado como a Cruz.

Dos curados, só um regressou
Porque bem sabia Quem o curou
E só este recebeu a salvação.

Porque não basta a saúde exterior
É sempre preciso bendizer o Dador
Regressando pela estrada da gratidão.

          P. JAC


