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02 de JANEIRO de 2022 Nº 1761

Dia 02 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano C
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

«Viemos do Oriente adorar o Rei»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - Santíssimo Nome de Jesus
1 Jo 3, 22 – 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25

«Está próximo o reino dos Céus»
18h00 Reunião com as Catequistas das Crianças a baptizar, no centro

paroquial.

Dia 04 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
«Ao multiplicar os pães, Jesus manifestou-Se como profeta»

21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 05 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52
«Viram Jesus caminhando sobre o mar»

Dia 06 QUINTA-FEIRA - 1 Jo 4, 19 – 5, 4; Sal 71; Lc 4, 14-22a
«Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura»

17h00 Exposição Solene do Santíssimo Sacramento, na Igreja, com Vésperas
às 18h30.

Dia 07 SEXTA-FEIRA - S. Raimundo de Penaforte, presbítero
1 Jo 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16

«Imediatamente a lepra o deixou»

Dia 08 SÁBADO - 1 Jo 5, 14-21; Sal 149; Jo 3, 22-30
«O amigo do esposo sente muita alegria ao ouvir a sua voz»

Missas: 8h30, 19h (vespertina, na Sé e em Santiago)
15h30 Reunião dos Pais, Padrinhos e candidatos ao Baptismo, na Igreja.

Dia 09 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR - Ano C
Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22

«Jesus foi baptizado e, enquanto orava, abriu-se o céu»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

15h00 Baptismo das Crianças dos 3° e 4° anos de catequese, na Missa.

"Nós vimos a sua estrela"

Oito dias passados do Natal, celebrámos a Festa
da  Sag rada Famí l i a  e  agora  a  Solen idade da
Epifania. Quase não temos tempo para saborear
os encantos que o Tempo de Natal proporciona, mas
continuamos a celebrar o mistério da Encarnação,
ao evocarmos uma das manifestações do Senhor,
como é a deste domingo.

Enquanto no Natal Jesus se revela aos “da casa“,
hoje revela-Se sobretudo aos que “vêm de longe“,
representados nos Magos, verdadeiras “primícias
da nossa vocação e da nossa fé“, como lhes chama
S. Leão Magno. Estes homens misteriosos, que
vieram de longe  para adorar o Menino, são exemplo
de boa-vontade e constância em corresponder ao
apelo que Deus  di r ige a  todos  os  homens.  As
dificuldades, longe de abalar a sua fidelidade,  bem
pelo contrário, estimularam-nos a prosseguir a
caminhada até encontrarem o Senhor.

O exemplo  destes  homens  há -de insp irar -nos
permanentemente na nossa caminhada de fé,
apesar das dúvidas que sempre se  misturam, sem
nunca desistirmos do ideal, mesmo com desilusões
e obstáculos.

P. Fausto

A Equipa Redactorial do Diálogo, deseja a
todos os paroquianos e amigos, um Ano

Novo Próspero e de Paz !

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
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A propósito do Ano “Família Amoris
Laetitia” e no dia da Sagrada Família,
o Papa Francisco escreveu uma carta
aos esposos em que afirma que “(...)
sempre tive presente as famílias nas
minhas orações, mas mais ainda
durante a pandemia que colocou todos
duramente à prova, sobretudo os mais
vulneráveis. O momento que estamos
a atravessar leva-me a aproximar, com
humildade, estima e compreensão, de
toda a pessoa, casal e família na sua
situação concreta. (…)”

Pode ler a carta completa
 no site do Vaticano.

Carta do Papa Francisco
aos Esposos

Intenção do Papa para o
mês de Janeiro
Para que todas as pessoas que
sofrem discriminações e
perseguições religiosas
encontrem nas sociedades onde
vivem o reconhecimento dos
próprios direitos e da dignidade
que nasce de ser irmãos.

Intenção pelo Sínodo

Para que em todas as nossas
comunidades, grupos e
movimentos, o caminho sinodal
desperte o desejo da conversão
pastoral das pessoas e
estruturas.

“DIÁLOGO ENTRE GERAÇÕES,
EDUCAÇÃO E TRABALHO: INSTRUMEN-
TOS PARA CONSTRUIR UMA PAZ
DURADOURA”
Para viver o Dia Mundial da Paz, o
Santo Padre escreveu a Mensagem
para este dia, assente no diálogo, na
educação e no trabalho como motores
e meios de promoção da paz.

leia a mensagem completa
no site do Vaticano

Dia Mundial da Paz 2022

É o título do Plano Pastoral da nossa
Paróquia, que bem se adapta ao "virar
de página", que é sempre a passagem de
ano.
2022 será de "vida nova" para todos, se
desde o princípio o confiarmos a Santa
Maria, Mãe de Deus, solenemente invocada no primeiro dia de Janeiro.  Melhor
companhia, melhor mestra e melhor protectora não temos, se queremos
responder ao desafio que o Papa Francisco faz, especialmente neste ano, a cada
um e a toda a Igreja, com a palavra de ordem: "PARA UMA IGREJA SINODAL:
COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E MISSÃO".
Aproveitaremos  este tempo de preparação do SÍNODO como momento privilegiado
de aprendizagem, para nos escutarmos uns aos outros, padres, religiosas e leigos,
e todos, à escuta do mesmo Espírito, seremos uma Igreja Sinodal mais expressiva
em terras de Aveiro.
Nada disto será  possível sem o trabalho em grupo, sem oração e sem conversão
pessoal, familiar e estrutural. É o  próximo desafio até fins de Março.

"Passemos para a outra
margem !"
(Mc 4, 31-41)

Acompanhe a Paróquia nas redes sociais

Todos os dias, por favor, rezem um
pouco juntos, em família, para obter
de Deus o dom da paz. E vamos
nos comprometer todos - pais,
filhos, Igreja, sociedade civil - a
amparar, defender e proteger a
família! #SantaFamília. (26.dez’21)

Tweet do Dia...


