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08 de MAIO de 2022 Nº 1779

Dia 08 DOMINGO IV DA PÁSCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano C
At 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14b-17; Jo 10, 27-30

«Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Dia Mundial de Oração pelas Vocações.

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - At 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 1-10
«Eu sou a porta das ovelhas»

Dia 10 TERÇA-FEIRA - S. João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja
At 11, 19-26; Sal 86; Jo 10, 22-30

«Eu e o Pai somos um só»
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 11 QUARTA-FEIRA - At 12, 24 – 13, 5a; Sal 66; Jo 12, 44-50
«A vontadeum dos que Ele Me deu»

21h00 Eucaristia de Aniversário do Agrupamento de Escuteiros 794 - Vilar, em Vilar.
21h30 Concerto em honra de Santa Joana, na Sé.

Dia 12 QUINTA-FEIRA - Solenidade de Santa Joana Princesa - Padroeira da
Cidade e da Diocese de Aveiro - Ap 21, 1-5a; Sal 44; Filip 3, 8-14; Jo 13, 16-20

«Quem recebe aquele a quem Eu enviar é a Mim que recebe»
10h00 Missa solene em honra da Padroeira. na Sé. (as missas das 8h30 e das

19h mantêm-se).
16h00 Procissão de Santa Joana, pelas ruas da cIdade.

Dia 13 SEXTA-FEIRA - Festa da Virgem Santa Maria do Rosário de Fátima
Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Sal 44; Lc 11, 27-28

«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre»
21h30 Terço e Procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, em

Santiago.

Dia 14 SÁBADO - Festa de S. Matias, Apóstolo
At 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Jo 15, 9-17

«Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi»
15h00 OFICINA PAROQUIAL DE AGENTES DE PASTORAL (3ª sessão), no centro

paroquial. (termina às 18h).
17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
19h00 Missa vespertina, na Sé e em Santiago.
21h30 Concerto "Missa da Paz", pelos alunos do Conservatório da Gulbenkian

de Aveiro, na Igreja.

Dia 15 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano C
At 14, 21b-27; Sal 144; Ap 21, 1-5a; Jo 13, 31-33a. 34-35

«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Início da SEMANA DA VIDA

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

www.paroquiagloria.org
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Escutar...
Na empresa há objectivos a atingir e prazos a cumprir.
Em casa há tarefas diárias, roupas, refeições, transporte
dos filhos/netos às milhentas actividades, não falando
dos compromissos sócio-religiosos pessoais... E o que
resta para respirar? Muito pouco, com certeza.

A esta sociedade de correrias, onde quem manda é o
relógio e o tempo se torna cada vez mais escasso, onde
não se educa para o silêncio, nem se valoriza a escuta,
Jesus diz palavras no Evangelho de hoje, que nos
parecem fora da realidade: "As minhas ovelhas escutam
a minha voz... e elas seguem-Me".

Ainda que nos pareçam ao arrepio, não deixa o verbo
"escutar" de ser do número dos verbos mais importantes,
oportunos e difíceis de conjugar na gramática da vida.
Não temos tempo para nada...

Escutar alguém é dizer-lhe que o meu tempo é teu, é
dizer-lhe que tu existes e és importante... Escutar torna-
se, então, o primeiro dos serviços. E a Deus também,
porque, se rezar é falar com Deus, quem não sabe escutar
não sabe rezar, nem sabe responder...

Rezar com o rei Salomão, que bem cedo percebeu o valor
da escuta ao pedir a Deus, em vésperas de iniciar o seu
reinado, "um coração que soubesse escutar", é cada vez
mais importante e necessário.

P. Fausto



Este ano voltamos a fazer a dinâmica
da semana da partilha na nossa
Paróquia. Com moldes diferentes mas
queremos, ao longo da próxima
semana, ter mais presentes aqueles
que mais necessitam na nossa cidade.
Pode ajudar, deixando os bens
alimentares ao longo da semana e nas
Eucaristias dos dias 14 e 15 de maio
nos cestos que estarão disponíveis para
esse efeito. Todos os bens doados
serão um reforço para compor os
cabazes que a Conferência Vicentina
oferece todos os meses aos mais
necessitados

Oração do Terço Semana da Partilha
Como habitualmente,
reza-se o Terço na
nossa paróquia, com
orientação dos grupos
abaixo indicados, para
todos os que queiram
participar.

NA SÉ, às 21h30:

Dia 9 - Oficinas de Oração

Dia 13 - Terço e Procissão de velas
em honra de Nossa Senhora de
Fátima, em Santiago.

Dia 16 - 7º ano de Catequese

Dia 17 - Pastoral Familiar

Dia 18 - 5º ano de Catequese

Dia 19 - Vicentinas

Dia 20 - 12º ano de Catequese

EM VILAR, às 21h:

2ª feira - ACR

3ª feira - Comissão de Festas

4ª feira - Vicentinas

5ª feira - Comissão da Capela

6ª feira - Escuteiros

NO ALBOI, todos os dias do mês às
21h30 na Capela dos Santos Mártires;

EM SANTIAGO, de 2ª a 6ª feira às 21h30

EM SANTO ANTÓNIO, de 2ª a 6ª feira às 18h.

Decorre no próximo sábado, dia 14 de
Maio, no Centro Paroquial, com início
às 15h e encerramento às 18h, mais
uma OFICINA PAROQUIAL DOS AGENTES
de PASTORAL da mossa Paróquia. A
ultima aconteceu a 5 de Março, logo
no princípio da Quaresma.

Como estamos no Tempo Pascal, e de
acordo com os objectivos desta
actividade, lembra-se a todos os que
exercem algum serviço na nossa
comunidade, em qualquer ramo, que
devem participar nesta Oficina, para
poderem descobrir e viver melhor a
espiritualidade própria deste Tempo.

Sendo também prática, será
oportunidade para melhorar o
exercício do respectivo serviço.

OFICINA PAROQUIAL de
AGENTES de PASTORAL

Semana das Vocações

Os Dias nas Dioceses antecedem as JMJ e vão permitir que muitos jovens de todo o
mundo estejam alguns dias na nossa cidade e na nossa Diocese. Para isso são necessárias
famílias que os recebam nas suas casas. No próximo fim de semana, nas Eucaristias serão
dadas mais informações. Haverá também uma sessão de esclarecimento
para as famílias que ainda tenham dúvidas, no dia 14 de maio, pelas 15h,
no centro paroquial. Se quiser inscrever-se como família de acolhimento
poderá fazê-lo através do seguinte link ou na secretaria.

https://forms.gle/vm6gSh1ZU8byXYu77

JMJ2023 - Famílias de Acolhimento

Termina este Domingo a Semana de
oração pelas Vocações, mas não
termina a nossa oração por todos
aqueles que já encontraram o caminho
de felicidade que Deus tem para eles,
seja no matrimónio, na vida religiosa,
no sacerdócio ou na vida laical e
missionária, mas zontinuemos a rezar
também para que muitos estejam
atentos aos sinais de Deus e deem a
resposta ao projeto de Deus para si.

“Senhor, nosso Pai e Criador,

Deus da história, da vida e da
beleza,

do sonho e da realidade,

nós Te pedimos:

ensina-nos a tecer e a entrelaçar

a nossa história pessoal e
comunitária

com os fios do Teu amor!”
(excerto da oração da

Semana das Vocações)

Decorre no fim de
semana de 28 e 29 de
Maio a Campanha da
Primavera de recolha de
alimentos do Banco
Alimentar contra a
Fome. A campanha não

se realiza sem a participação dos seus
voluntários na recolha de alimentos nas
superfícies comerciais. Assim, apela-se
à participação de todos.

Inscreva-se através do e-mail
ba.aveiro@bancoalimentar.pt ou pelo
telefone 234381192.

Não deixe de ser generoso e
“Alimente essa ideia”!

Banco Alimentar


