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17 de NOVEMBRO de 2013

REFLEXÃO

Dia 17 DOMINGO TRIGÉSIMO TERCEIRO DO TEMPO COMUM - Ano C
Mal 3, 19-20a; Sal 97; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Os ofertórios das Missas destinam-se ao nosso Seminário Diocesano.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
16h00 Ordenações de Presbíteros, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de S. Paulo, Apóstolos
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Ev Lc 18, 35-43
19h00 Dedicação do altar da Capela da casa Sacerdotal no Seminário.
Dia 19 TERÇA-FEIRA - 2 Mac 6, 18-31; Sal 3; Lc 19, 1-10
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
Dia 20 QUARTA-FEIRA - 2 Mac 7, 1. 20-31; Sal 16; Lc 19, 11-28
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na igreja.

Dia 24 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano C
2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43
Festa de Cristo Rei. Encerramento do ano litúrgico e ano da Fé.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Dia 26 - 21h30 - Ensaio de todos os Coros do Arciprestado, na Sé,
para preparar a Missa de encerramento da Missão Jubilar.
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Dia 23 SÁBADO - S. Clemente I, papa e mártir – S. Columbano, abade
1 Mac 6,1-13; Sal 9 A; Lc 20, 27-40
14h30 Conselho Regional do CNE, no Seminário.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

" …Em jubilosa esperança"!
Nestas últimas semanas do ano litúrgico somos
convidados a olhar mais para além do que se vê, a viver
o tempo da nossa existência em jubilosa esperança…Esta
jubilosa esperança é a atitude cristã mais adulta face
aos profetas da desgraça ou pretensos salvadores que
em todos os tempos, e também hoje, se erguem, e
gostam de pescar nas águas turvas dos espíritos mais
sensíveis.
Não lhes deis ouvidos, "não sigais atrás deles", diz-nos
Jesus; percorrei o vosso caminho, assumi calma, fiel e
corajosamente as vossas responsabilidades diárias e
contai sempre e em quaisquer circunstâncias comigo;
sereis felizes se fordes fiéis, garante-nos Jesus.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - Apresentação de Nossa Senhora
1 Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44
Dia 22 SEXTA-FEIRA - S. Cecília, virgem e mártir
1 Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Cr 29, 10; Lc 19, 45-48
15h00 Reunião de Responsáveis de Catequese do 1.º ao 4.º ano, no centro
paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião da Equipa de coordenação das Festas de Verão, na residência
paroquial.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.
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Quem não der ouvidos a esta palavra e não assentar o
seu projecto de vida na força desta promessa, quem
dispensar a mão que amorosamente Deus tem sempre
estendida para nós, cai num beco sem saída e facilmente
se torna presa na teia emaranhada e trágica da
existência.
Jesus não ilude as dificuldades do presente nem nega as
do futuro, bem pelo contrário, e o cortejo de desgraças
parece fazer desabar por vezes o mundo em cima de
nós, veja-se o que aconteceu recentemente nas
Filipinas…, mas garante-nos que Deus, na Sua infinita
solicitude, não permitirá que caia inutilmente um cabelo
sequer da nossa cabeça. É esta certeza que torna os
nossos rostos de homens e mulheres sofridos, rostos de
serenidade e esperança.
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:

Senhas para o dia 8
Quermesse no adro

Já se encontram disponíveis na
secretaria paroquial as senhas que dão
direito a almoço no dia 8 de dezembro,
Dia da Missão, na celebração diocesana
que decorrerá no Parque de Exposições
de Aveiro. Custam 5 euros.
Já conhecemos o programa deste dia
que foi entregue no último Missão 11.
Na nossa paróquia não teremos
qualquer missa neste domingo, apenas
a que será presidida por D. António
Francisco, no Parque Expo, às 11h30.
Queremos congregar-nos como Igreja
Diocesana que celebra com alegria os
75 anos da sua restauração.

"Na barca da Igreja, eu sou misericordioso"
"Até a maior das caminhadas
começa com um pequeno passo. Dá
o teu passo!"
Nesta segunda semana da nossa
caminhada somos convidados a viver,
como valor, a misericórdia, que é mais
do que piedade, porque supõe
verdadeira compaixão e partilha
efectiva do que somos, praticando a bondade.
Durante esta semana, todos somos convidados a ter um gesto de carinho, fazendonos próximos e presentes a alguém que sofre, visitando, fazendo um favor,
oferecendo algo...
Na rede da comunidade colocamos o primeiro peixe que diz "Eu sou
misericordioso", "felizes os misericordiosos".
A todas as pessoas, no final das celebrações, daremos também um peixe que
deverá ser colocado, depois de personalizado, na rede da família.

Vive esta hora!

A partir do próximo domingo, no adro
da nossa igreja, estará colocada a
habitual quermesse. Destina-se a
angariar fundos para as obras da nossa
comunidade. A todos pedimos
colaboração,
envolvimento
e
generosidade.

Rosto de ternura
Todo o caminho dos discípulos
É feito de perigos e obstáculos,
De destruição e de esperança,
De reconstrução e de confiança.
É preciso estar com atenção
Deixar alerta, vigilante, o coração
Para reconhecer os sinais de Amor
Daquele que é o único Senhor.

Faz de cada passo um testemunho
Não deixes que a vida seja um rascunho!
E nem a força da natureza nos impede
De ver o Amor a nascer dos escombros.
Nas Filipinas, no Vietname, em qualquer parte
Está Deus, por nós, a lutar ao nosso lado.
Sejamos rosto de ternura e de amor
Filhos em Deus, irmãos no Senhor!
P. JAC

Este domingo, dia 17 de novembro, pelas 16h na Sé de Aveiro, na conclusão da
Semana dos Seminários e de Promoção Vocacional na nossa diocese, irão ser
ordenados por D. António Francisco três novos presbíteros. São eles os diáconos
Leonel Abrantes de Aguada de Cima [Águeda], Nuno Queirós natural de Santo
Tirso e Victor Cardoso da Gafanha do Carmo [Ílhavo].
Como diz o nosso Bispo, na mensagem este mês dirigida à diocese: “Com eles,
somos todos convidados a regressar à fonte do nosso chamamento e daí partir e
repartir, com renovado encanto, para a missão. É a «vida em Cristo», graça e sinal
indelével do sacramento da Ordem, que garante a eficácia apostólica e a
fecundidade da missão.
Ungidos e enviados em hora de Missão Jubilar, os novos sacerdotes sabem que há
tanta gente à espera…à espera do Evangelho! Há tanta gente à procura…à procura
de Deus!”.
GICDA

