
OUTUBRO          2022

16 de OUTUBRO de 2022 Nº 1794
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).
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA

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

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA -  S. Inácio de Antioquia, bispo e mártir
Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12. 13-21

Dia 18 TERÇA-FEIRA - Festa de S. Lucas, Evangelista
2 Tim 4, 9-17b; Sal 144; Lc 10, 1-9

21h30 Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral, no centro paroquial.

Dia 19 QUARTA-FEIRA - SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, e
Companheiros, mártires – S. Paulo da Cruz, presbítero
Ef 3, 2-12; Sal Is 12, 2; Lc 12, 39-48

17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa, em Santiago.

Dia 20 QUINTA-FEIRA - Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53

Dia 21 SEXTA-FEIRA - Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59
15h00 Reunião das Catequistas da Infância.
21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", no centro paroquial.

Dia 22 SÁBADO - S. João Paulo II, papa
Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9

17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa Vespertina em Santiago.
19h00 Missa Vespertina na Sé.

Dia 23 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano C
Sir 35, 15b-17. 20-22a (gr. 12-14.16-18); Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14

«O publicano desceu justificado para sua casa
e o fariseu não»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* DIA MUNDIAL DAS MISSÕES. Em todas as Dioceses de Portugal o
Ofertório é para as Missões.
* Dia do Ordinariato Castrense.

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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Orar sempre ?

Jesus, para mostrar que a oração é fundamental para a vida
do cristão, recorre ao exemplo de uma viúva pobre e
indefesa, que apenas quer do juiz ateu, egoísta e corrupto,
que lhe faça justiça. E não se resigna à inoperância do
mesmo. E não se exaspera pelo decurso do tempo. E não a
demove a falta de resultados.

Em suma, estamos perante uma mulher que sabe o que quer,
que nos ensina a ter fome de justiça e a buscá-la sempre,
mesmo quando tudo aconselha a desistir. E venceu a
inoperância do juiz, que acabou por responder aos seus
legítimos anseios, para deixar de ser por ela  importunado.

E Jesus remata: "E Deus não haveria de fazer justiça aos
seus eleitos, que por Ele clamam dia e noite ?"

"Clamar por Ele dia e noite" é o mesmo que "orar sempre
sem desanimar". Como é, então, isso possível, quando o dia
é um corre corre... e mal se tem tempo para descansar?

É possível e é necessário, porque a vida de oração não se
mede pelo número de orações e não significa passar o dia a
repetir fórmulas e invocações.

Com o coração em Deus e Deus no coração, as nossas  mãos
rezam, porque fazemos com amor o que  Deus nos pede no
cumprimento dos nossos deveres.

P. Fausto



Dois meses em Missão (2)

Irmã Lúcia:
Nova fase do Processo de
beatificação

Documento sobre
«virtudes heroicas»
foi entregue ao
responsável pelo
Dicastério para as
Causas dos Santos

Este volume contém
a biografia da Irmã Lúcia, feita a partir
dos documentos recolhidos na fase
diocesana do processo; a ‘Informatio’
(informação), que descreve as virtudes
vividas pela religiosa, bem como o
elenco dos depoimentos das
testemunhas, o seu Diário e outros
documentos inéditos, “considerados
relevantes no processo”.

“A entrega da ‘Positio’ é um momento
importante no processo de
beatificação e canonização da serva
de Deus, na sua fase romana”, adianta
o Santuário de Fátima.

fonte: Agência Ecclesia

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.

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

-Testemunho Margarida – Huambo, Angola

O meu nome é Margarida, tenho 19 anos e este verão fui
em voluntariado missionário para a cidade do Huambo, em
Angola. Assim, durante dois meses para além de explicadora
de matemática e física, fui professora de ballet e
testemunha da dedicação e do esforço de centenas de
crianças que todos os dias vinham ter comigo e me
perguntavam pela aula de dança. E não há palavras para
descrever a alegria, humildade e sorriso genuíno que
aqueles jovens e crianças provocaram em mim. "Quando
vais, nada lá vais mudar, mas quando vens, tu vens mudado",
e é exatamente isso que sinto

Festival de Sopas – JMJ

22 de Outubro - 15h
Caminhada pela Vida

V CAMINHADA SOLIDÁRIA PELA VIDA
que a ADAV promove. A forma de
inscrição é na secretaria da Sé, ou no
próprio dia, ou no formulário online.

Em 2021, foram apoiadas 140 famílias
com a distribuição de 4787 litros de
leite UHT, 2020 unidades de leites em
pó e de papas, 48490 fraldas
descartáveis.

Só no ano de 2022, até 27 de setembro,
foram apoiadas 42 grávidas, destas 50%
de nacionalidade portuguesa; foram
realizados 420 atendimentos (em 2021
foram feitos 582 atendimentos). Em
2021, foram doadas 7312 peças de
roupa, e distribuídos 590 brinquedos.
A cada família são emprestados bens
de puericultura (em 2021 foram
emprestados 113 objetos, desde camas
a ovo e carrinho, cadeira de papa e
berço).

A participação na Caminhada pela Vida
é uma ajuda importante para que a
ADAV continue a sua missão.

Peditório Vicentinas

Este fim de semana
realiza-se no final das
Eucaristias o peditó-
rio mensal para a
Conferência Vicen-
tina continuar a
ajudar os mais pobres. O Peditório
decorre sempre no terceiro fim de
semana do mês.

Oficinas de Oração e Vida

- QUERES DAR UMA VOLTA À TUA
VIDA?

- Aceita o desafio e vem fazer uma
oficina.

- Início a 2 de Novembro de 2022, das
20h30 às 22h30.

- Inscrições gratuitas no centro
paroquial ou pelo telefone 234 422 182.

Promovido pelo COP da Jornada
Mundial da Juventude – Lisboa 2023,
irá decorrer no dia 12 de novembro,
pelas 20h, no Salão D. João
Evangelista (Salão das Florinhas do
Vouga) para angariação de fundos.

Faltam poucos meses para este grande
acontecimento, a ajuda de todos é
importante!

As novas instalações da Cúria
Diocesana funcionam agora

numa parte do antigo Convento
do Carmo.

O horário: de segunda a sexta:
09h30-12h00; 14h00-16h30;

sábado: 9h30-12h00.


