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05 de JUNHO de 2022 Nº 1783

Dia 05 DOMINGO DE PENTECOSTES - Solenidade - Ano C
At 2, 1-11; Sal 103; Rom 8, 8-17; Jo 14, 15-16.23a-26

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Ofertório para a Ação Católica e Apostolado dos Leigos.

16h00 Sacramento da Confirmação, na Sé.

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - Santa Maria, Mãe da Igreja
Gen 3, 9-15.20  ou  At 1, 12-14; Sal 86; Jo 19, 25-34

«Eis o teu filho...Eis a tua Mãe»
21h00 Reunião com a Comissão de Festas de Vilar, no centro paroquial.

Dia 07 TERÇA-FEIRA - 1 Reis 17, 7-16; Sal 4; Mt 5, 13-16
«Vós sois a luz do mundo»

18h30 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
21h00 Confissões para as Crianças do 3°ano da Catequese, na Igreja.
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 08 QUARTA-FEIRA - 1 Reis 18, 20-39; Sal 15; Mt 5, 17-19
«Não vim revogar, mas completar»

21h00 Confissões para as Crianças do 3°ano de catequese, na Igreja.

Dia 09 QUINTA-FEIRA - S. Efrém, diácono e doutor da Igreja
1 Reis 18, 41-46; Sal 64; Mt 5, 20-26

«Todo aquele que se irar contra o seu irmão
 será submetido a julgamento»

Dia 10 SEXTA-FEIRA - Santo Anjo da Guarda de Portugal
Dan 10,2a.5-6.12-14ab  ou  Ex 23,20-23a; Sal 90; Lc 2, 8-14

«Anuncio-vos uma grande alegria»
* FERIADO NACIONAL - DIA DE PORTUGAL

Dia 11 SÁBADO - S. Barnabé, Apóstolo
At 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal 97; Mt 5, 33-37  ou  Mt 10, 7-13

«Recebestes de graça; dai de graça»
17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
19h00 Missa Vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 12 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM - SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA
TRINDADE - Ano C
Prov 8, 22-31; Sal 8; Rom 5, 1-5; Jo 16, 12-15

«Tudo o que o Pai tem é meu.
O Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
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Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org
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Vem, Espírito Santo!

No último dia do Tempo Pascal, e à luz da Páscoa, a Igreja
recorda especialmente a vinda do Espírito Santo, prometida
e preparada por Jesus, e não cessa, hoje e sempre, de O
invocar com  vigor: "Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai
a face da terra". A esta terra, que nos foi dada para cuidar
e tornar próspera... e que se nos apresenta tantas vezes
cheia de loucuras, lágrimas e sangue !

A esta terra, que nos parece inóspita e sem conserto, vem,
Espírito Santo, com suave violência, e entra pelas fissuras
das paredes, escancara as portas, ainda que bem trancadas,
e abala os alicerces de todas as torres de babel !

Vem, Espírito Santo, à Igreja e ao coração de cada crente,
para que se responda com fidelidade e criatividade aos
desafios de cada tempo. Porque estais sempre além do
tempo, só Vós fazeis que a cultura, a espiritualidade, a
arte..., ainda que diversas, não se suprimam, mas que em
conjunto revelem na sua diversidade e criatividade o rosto
surpreendente de Deus.

Vem, Espírito Santo, porque, como rezava o Patriarca
Atenágoras, sem Vós a Igreja é organização, a moral é canseira
e os Sacramentos não passam de sinais vazios. E esta terra,
a nossa terra, sem Vós, arrisca-se a ser uma enorme fábrica
de ídolos, onde só o dinheiro e o poder são senhores
absolutos.

P. Fausto



Festa das Famílias

Tem lugar no próximo dia 26 de junho,
no Santuário de Nossa Senhora de
Vagos, a Assembleia diocesana de
famílias em sintonia com o X Encontro
Mundial de Famílias a acontecer em
Roma. Os casais que celebraram (ou
irão celebrar) os seus Jubileus
Matrimoniais de 25, 50, 60 e 75 anos
de casados no período de 1 de janeiro
2020 até 31 de dezembro 2022 são
convidados a fazerem a sua inscrição
para reservarem os seus lugares e
receberem o diploma com a bênção
jubilar (e uma pequena recordação)

A ADAV e a Federação Portuguesa pela
Vida promovem no próximo dia 8 de
junho uma Vigília “com luz e sem
palavras” na Praça da República, em
Aveiro, pelas 21.30h. A ADAV convida a
juntar o seu silêncio ao nosso pela
proteção de toda a vida humana contra
a legalização da eutanásia.

Vigília pela proteção
de toda a vida humana

Dia 19 de junho de 2022, das 9h30 às
12h, no Salão Paroquial da Branca.

Este é um encontro para namorados
da Diocese de Aveiro onde cada um
poderá descobrir mais sobre si
mesmo, sobre a sua relação e algumas
estratégias para melhorar o seu
relacionamento, sempre com o olhar
atento de Deus. As inscrições
encerram no dia 16 de junho!

III Encontro
Diocesano de Namorados

A última Oficinal Paroquial deste ano
Pastoral vai decorrer no dia 18 de
junho, com início pelas 15h, no Centro
Paroquial. Lembramos que este é o
momento privilegiado para a formação
de todos os agentes da pastoral ao
longo deste ano. Ninguém está
dispensado.

Oficina Paroquial
para Agentes da Pastoral

Este ano voltamos a estar reunidos para
festejar o Dia da Comunidade
Paroquial que será no dia 19 de junho;
inícia pelas 9.30h, com algumas
atividades e culmina com a Eucaristia
às 12h. Aqueles que desejarem
poderão também almoçar (o que
levarem). O Encontro da Comunidade
será no Parque Municipal, junto ao
coreto.

Dia da
Comunidade Paroquial

Pelas famílias:

Rezemos pelas famílias cristãs
de todo o mundo, para que
com gestos concretos vivam a
gratuidade do amor e a
santidade na vida quotidiana.

Intenção do Papa para o
mês de Junho

46º Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica

Decorrerá de 25 a 28 e Julho de 2022,
no Santuário de Fátima o Encontro
Nacional de Pastoral Litúrgica.

Este ano o tema é dedicado aos Jovens:
“Celebrar com os Jovens - rumo à JMJ
Lisboa 2023”.

Mais informações e inscrição no site
do secretariado nacional: https://
www.liturgia.pt/enpl/index.php

A celebração decorreu na terça-feira
(dia 24 de maio) e contou com a
presença do administrador de
Bragança-Miranda bem como de alguns
bispos titulares e eméritos das
Dioceses da Província Eclesiástica
(Aveiro, Braga, Bragança-Miranda,
Coimbra, Porto e Vila Real).

O Mosteiro Trapista de Santa Maria
Mãe da Igreja pertence à Ordem
Cisterciense da Estrita Observância e
foi fundado, em 2019, pelo Mosteiro
de Vittorchiano. É o primeiro mosteiro
trapista em Portugal e terá capacidade
para acolher 40 monjas

D. António Moiteiro na
bênção da primeira pedra da
igreja do Mosteiro Trapista

Festa da 1ª Comunhão:
No próximo Domingo, dia 12 de
junho, decorrerá, na Missa das 12h,
a Festa da Primeira Comunhão das
Crianças do 3º ano de Catequese.


