
OUTUBRO          2022

09 de OUTUBRO de 2022 Nº 1793

Dia 09 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Reis 5, 14-17; Sal 97; 2 Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19

«Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro»

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

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA -  Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Sal 112; Lc 11, 29-32
* Início da Catequese da Adolescência e Juventude.

21h00 Reunião dos coordenadores diocesanos da Jornada Mundial da
Juventude (JMJ23) com os coordenadores das paróquias do
Arciprestado de Aveiro (COPs+COA+COD), na igreja matriz de S. Pedro
de Aradas.

Dia 11 TERÇA-FEIRA - S. João XXIII, papa
Gal 5, 1-6; Sal 118; Lc 11, 37-41

21h00 Início da Formação para Catequistas (“Ser Catequista”), no centro
paroquial. Para esta formação, sempre presencial, é necessária
inscrição na secretaria.

Dia 12 QUARTA-FEIRA - Gal 5, 18-25; Sal 1; Lc 11, 42-46
17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa, em Santiago.

Dia 13 QUINTA-FEIRA - Ef 1, 1-10; Sal 97; Lc 11, 47-54
10h00 Reunião do Clero do Arciprestado, em Esgueira.

Dia 14 SEXTA-FEIRA - S. Calisto I, papa e mártir
Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7

21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", no centro paroquial.
21h30 Reunião do COP das JMJ23, no centro paroquial

Dia 15 SÁBADO - S. Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja
Ef 1, 15-23; Sal 8; Lc 12, 8-12

09h00 V Jornadas Diocesanas de Liturgia (2ª e última sessão), no Seminário de
Santa Joana Princesa.

17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa Vespertina em Santiago.
19h00 Missa Vespertina na Sé, com o Compromisso dos Catequistas Paroquiais.
20h00 Reunião com todos os Acólitos, na residência paroquial.

Dia 16 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano C
Ex 17, 8-13; Sal 120; 2 Tim 3, 14 – 4, 2; Lc 18, 1-8

«Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).

10h00 Compromisso da Ação Católica Rural, na Missa, em Vilar.

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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A saúde não é tudo !

No caminho para Jerusalém, com os discípulos, algures

entre a Galileia e a Samaria, um grupo de 10 homens

grita ao longe "Jesus, Mestre, tem compaixão de nós".

Eram leprosos. Mal os viu, Jesus disse: "Ide mostrar-vos

aos sacerdotes". Obedeceram, e, no caminho, todos

ficaram curados, mas um voltou atrás, "glorificando a

Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos

pés de Jesus, para Lhe agradecer ". Era um samaritano.

A este, ao contrário dos outros, não bastava ter saúde

para ser feliz. Não lhe bastava também poder regressar

aos seus, aos amigos, à vida normal, ao aconchego

familiar, ao seu lugar na comunidade...

Este samaritano, procedendo assim, mostra-nos que

ninguém é verdadeiramente feliz se não souber dizer

Obrigado a Deus e aos outros. E voltou atrás para

glorificar, bendizer e agradecer..., mesmo antes de

celebrar a alegria, pelo dom da cura, com a família e os

amigos.

Dos dez curados, só um, além da cura, foi salvo: aquele

a quem Jesus não exitou em dizer "A tua fé te salvou".

P. Fausto



Dois meses em Missão LEVANTA-TE E CAMINHA…

Jornadas
Diocesanas de Liturgia

A segunda e última sessão das
V Jornadas Diocesanas de Liturgia
organizadas pelo Secretariado
Diocesano de Liturgia decorrem no
próximo sábado, dia 15 de Outubro.

As Jornadas estão a ser realizadas no
Seminário de Santa Joana Princesa, das
9h às 17h e subordinadas ao tema:
‘Conhecer o Missal Romano’.

Jornadas Nacionais
de Catequistas 2022

As Jornadas Nacionais de Catequistas
2022 terão como tema “A identidade
da catequese no Diretório” e como
referência bíblica «Que Deus abra uma
porta à nossa pregação» (Col 4, 3).

Este ano as Jornadas Nacionais de
Catequistas decorrerão a 22 e 23 de
outubro, em Fátima.

As inscrições devem ser enviadas para
o e-mail do Departamento da
Catequese da Diocese de Aveiro
(catequese.aveiro@gmail.com) até ao
dia 09 de outubro.

O programa está disponível em https:/
/www.educris.com/

O Plano Pastoral da diocese de Aveiro,
para o ano de 2022-2023, inserido num
triénio pastoral que teve de ser
adaptado devido à pandemia que a
todos afetou, tem como lema
“Levanta-te e caminha!” (Mc 5,35-42).
Nos seus itinerários formativos e
pastorais, a temática que nos vai
ocupar ao longo deste ano, e que vem
na sequência dos temas dedicados ao
Batismo e à Família, privilegia âmbitos
que ajudem a definir, promover e
implementar o espírito sinodal como
forma de ser e edificar a Igreja de
Jesus, neste tempo e nesta cultura:
Jornada Mundial da Juventude,
espiritualidade vocacional e estilo de
comunicação. A ação pastoral deve
configurar-se como uma fonte de vida,
de que Jesus foi e é o modelo e a
fonte para todo o ser humano.

Carta para o Plano Pastoral 2022-2023
| D. António Moiteiro

www.diocese-aveiro.pt/

O meu nome é Vitor Simão, tenho 19 anos, e
este verão fiz voluntariado missionário em Huambo,
Angola.

Esta experiência foi um grande misto de emoções.
Recebi o maior carinho e afeto que alguma vez
pensei vir a receber, dos abraços calorosos aos
sorrisos simples, mas intensos.

As eucaristias pela manhãzinha com cânticos
alegres para arrancar uma imensa vontade de ser
feliz e fazer os outros felizes.

Participámos em oratórios durante quase toda a
missão, em que tínhamos catequese, muita
brincadeira e o futebol que não podia faltar, uns
dias para 50 outros para 2000 crianças.

Ganhámos uma perspetiva diferente perante tudo no nosso dia a dia, depois de
nos depararmos com as tão duras realidades que lá presenciámos.

Um muito obrigado ao povo angolano que nos fez sentir o aconchego de casa.

Rezemos para que a Igreja, fiel
ao Evangelho e corajosa no
anúncio, seja um lugar de
solidariedade, de fraternidade e
de acolhimento, vivendo cada
vez mais a sinodalidade.

Intenção do
Papa para o

mês de
Outubro

Filme sobre a
Emergência Ecológica

O Movimento ‘Laudato Si’ lançou no
dia 4 de outubro o documentário “A
Carta”, que tem o Papa Francisco
como “estrela do filme”, no dia da
festa litúrgica de São Francisco de
Assis.

Outras vozes também são
apresentadas, representando as
periferias da crise ecológica, como
“uma ativista adolescente da Índia, um
líder indígena da Amazónia, um
refugiado climático do Senegal e
cientistas do Havai”.

“As histórias proféticas de Ridhima,
Cacique Dadá, Arouna e Robin e Greg
– heróis da vida real dentro e fora do
filme – e seu diálogo pessoal com o
Papa, em particular, foi inestimável”,
informa o Movimento.

O filme já está disponível no Youtube.

Caminhada
Solidária pela Vida

Vai decorrer a V Caminhada Solidária
pela Vida! promovida pela ADAV - Aveiro

Aponte na sua agenda: dia 22 de
outubro com concentração, pelas
14h, no largo do mercado Manuel
Firmino.


