INFORMAÇÕES

OUTUBRO

2015

Dia 18 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM – Ano B
Is 53, 10-11; Sal 32; Hebr 4, 14-16; Mc 10, 35-45 ou Mc 10, 42-45
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES (ofertório para as missões).
11h00 Missa da festa dos Santos Mártires, na capela do Alboi.
17h00 Concerto de Órgão de Tubos e Orquestra, na Sé.

18 de OUTUBRO de 2015

REFLEXÃO

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, e
Companheiros, mártires – S. Paulo da Cruz, presbítero
Rom 4, 20-25; Sal Lc 1, 69-70; Lc 12, 13-21
14h30 Oficina de Oração e Vida, na igreja de Santo António.
20h30 Oficina de Oração e Vida, na igreja de Santo António.
Dia 20 TERÇA-FEIRA - Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Sal 39; Lc 12, 35-38
21h30 Início da Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os
Sacramentos da Iniciação, no centro paroquial.
Dia 21
15h00
18h00
21h15

QUARTA-FEIRA - Rom 6, 12-18; Sal 123; Lc 12, 39-48
Reunião geral do grupo de Vida Ascendente, no Seminário.
Missa em Santiago.
Ensaio do Catedrav, no centro paroquial.

Dia 22 QUINTA-FEIRA - Rom 6, 19-23; Sal 1; Lc 12, 49-53

Dia 24 SÁBADO - S. António Maria Claret, bispo
Rom 8, 1-11; Sal 23; Lc 13, 1-9
09h00 Preparação para o Matrimónio, na casa das Irmãs Dominicanas, em
Santiago (termina às 18h).
15h30 Reunião de Pais das Crianças do 1.º ano de catequese, no centro
paroquial.
16h30 Reunião de Pais das Crianças do 2.º ano de catequese, no centro
paroquial.
Dia 25 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM – Ano B
Jer 31, 7-9; Sal 125; Hebr 5, 1-6; Mc 10, 46-52
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
12h00 Festa do Acolhimento (1.º ano).
14h00 Assembleia Diocesana do Renovamento Carismático (termina com a
Eucaristia às 19h).
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Dia 23 SEXTA-FEIRA - S. João de Capistrano, presbítero
Rom 7, 18-25a; Sal 118; Lc 12, 54-59
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.

Nº 1488

Apenas…Servir!
Apesar da intensa e já prolongada catequese de Jesus aos
discípulos, Tiago e João não dão mostras de ter mudado o
coração. E os outros dez também não. A tentação do poder,
das luzes, do palco… é grande e espreita mesmo os mais
virtuosos. Como é difícil trabalhar na sombra, nos bastidores
e aceitar ser apenas andaime que se desmonta e amontoa
terminada a construção!
Jesus vem, hoje, no Evangelho, dizer aquilo que já não era
novidade: "o Filho do Homem não veio para ser servido, veio
para servir…" Na verdade, nunca alimentara outra ambição,
nem tivera outro projecto. E os discípulos sabiam-no bem;
apesar de tudo, a preocupação pelos primeiros lugares era
comum, e se possível logo à direita e à esquerda, bem junto
ao Mestre. Sempre "dá mais jeito"! E a tentação… não é só
dos apóstolos.
Há e haverá sempre cristãos que não entendem a mensagem
de Jesus e não tornam seu o Seu projecto, mas cabe a nós
levar por diante a alternativa cristã, que não passa pelo
poder, domínio e sucesso… mas pelo serviço humilde e
generoso, feito com liberdade e amor.
"O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para
servir e dar a vida pela redenção de todos". O que Jesus
disse aos apóstolos diz também a cada um de nós, porque é
esta a fonte de honra e glória a que devem aspirar os
discípulos e que os torna verdadeiramente grandes.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Católicos aumentaram
Fiéis Defuntos
Na comemoração dos Fiéis Defuntos,
fazemos memória de quantos viveram
antes de nós e nos precederam na fé.
Este ano, a celebrações estão assim
programadas:
Dia 1:
> Celebração da Palavra no Cemitério
Central e no Cemitério Sul, às 16h.
Dia 2:
(não há missa às 8h30)
> Missa no Cemitério Central às 10h30,
presidida por D. António Moiteiro;
> Missa no Cemitério Sul, às 16h;
> Missa na Sé, às 19h.

Assinar o Correio do Vouga?
Continua a campanha de angariação de
novos assinantes do jornal diocesano
Correio do Vouga. No fim das missas,
os interessados poderão levar
gratuitamente o jornal para o ficar a
conhecer e, ao longo do mês, decidir
se pretende fazer a assinatura. Os
interessados podem fazer na
Secretaria Paroquial a sua inscrição. A
assinatura anual da edição em papel
custa 25 euros e da edição digital custa
15 euros.

Os católicos representam cerca de 18
por cento da população mundial. São
mais de mil e duzentos milhões,
segundo dados avançados pelo serviço
informativo da Santa Sé, que registaram
uma ligeira subida (0,09 por cento).
Os dados apontam para um aumento
do número de clérigos e, no que diz
respeito aos leigos missionários, o
estudo refere um total de 367 mil e
679 pessoas envolvidas na pastoral das
missões em todo o mundo.
Quanto aos catequistas houve um
decréscimo, cifrando-se atualmente o
número de educadores cristãos num
total de 3 milhões e 157 mil pessoas.
Os dados divulgados pela Santa Sé, no
contexto do Dia Mundial das Missões,
abrangem ainda os setores da
educação, da caridade e da saúde,
com realce para o facto de hoje a
Igreja Católica ser responsável pela
educação de perto de 60 milhões de
crianças, adolescentes e jovens e gerir
perto de 100 mil instituições ou
estruturas de apoio às populações, um
pouco por todo o globo.
Agência Ecclesia

Reuniões de Pais da Catequese
Já demos início às reuniões de pais da catequese. O objectivo destes encontros
no início de um novo ano é não só conhecer os catequistas e o plano de cada
ano catequético, mas também, como nos propomos ao nível do nosso plano
pastoral paroquial, promover e intensificar a cooperação e o diálogo com as
famílias e entre as famílias. As reuniões serão no centro paroquial nos seguintes
dias e horas:
- 1º ano: dia 24, às 15h30;

- 2º ano: dia 24, às 16h30; - 4º ano: dia 25, às 15h30.

Catequese de Adultos
Começamos esta terça-feira a Catequese de Adultos e o
Grupo de Preparação para os Sacramentos da Iniciação
Cristã. Estas são duas respostas que a comunidade dá a
pessoas com mais de 18 anos que desejam aprofundar a
sua formação cristã, preparando-se para os Sacramentos
ou participando num grupo de Catequese de Adultos.

Porque é importante a Catequese de Adultos?
João Paulo II, na Exortação Cathequesi Tradendae, diz
expressamente que a catequese de adultos é a principal forma de catequese
porque se dirige a pessoas que têm as maiores responsabilidades, porque os
adultos têm a capacidade para viver a mensagem cristã na sua forma plenamente
desenvolvida, porque a comunidade cristã não poderia pôr em prática uma
catequese permanente, sem a participação directa e experimentada dos adultos,
porque o mundo, onde todos são chamados a testemunhar a fé, é governado por
adultos e porque os adultos são responsáveis pelas realidades temporais que
devem ser iluminadas pela fé.
Tendo em consideração tudo isto, o Directório Geral da Catequese refere como
tarefas específicas da Catequese de Adultos:
> Promover a formação e amadurecimento da vida, no Espírito de Cristo;
> Educar numa correcta avaliação das transformações sócio-culturais da nossa
sociedade, à luz da fé;
> Esclarecer as actuais questões religiosas e morais;
> Esclarecer a relação entre a acção temporal e a acção eclesial;
> Esclarecer os fundamentos racionais da fé;
> Formar para a assunção de responsabilidades na missão da Igreja e para saber
dar testemunho cristão na sociedade.

Canonização conjunta de um casal
O Papa Francisco preside este domingo a uma cerimónia
no Vaticano em que vai proclamar santos os pais de
Santa Teresinha, primeiro casal a ser canonizado em
conjunto. Louis Martin (1823-1894) e Zélie Guérin Martin
(1831-1877) são "dois exemplos concretos de santidade
familiar". Ele, relojoeiro, e ela, bordadeira, casaram-se
em 1858 e tiveram nove filhos: quatro faleceram ainda
na infância e cinco filhas seguiram a vida religiosa. Simbolicamente, a canonização
acontece durante o Sínodo dos Bispos sobre a família e no Dia Mundial das Missões,
de que Santa Teresa do Menino Jesus é padroeira.
Agência Ecclesia

