
OUTUBRO          2022

23 de OUTUBRO de 2022 Nº 1795

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.

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA -  S. António Maria Claret, bispo
Ef 4, 32 – 5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17

Dia 25 TERÇA-FEIRA - Ef 5, 21-33; Sal 127; Lc 13, 18-21
21h30 Assembleia de Agentes de Pastoral, em Vilar.

Dia 26 QUARTA-FEIRA - Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30
17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa, em Santiago.

Dia 27 QUINTA-FEIRA - Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13, 31-35
15h00 Assembleia das Consagradas, na Casa das Irmãs Dominicanas de Santa

Catarina de Sena, em Santiago,

Dia 28 SEXTA-FEIRA - Festa de S. Simão e S. Judas, Apóstolos
Ef 2, 19-22; Sal 18 A; Lc 6, 12-19

21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", no centro paroquial.

Dia 29 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Filip 1, 18b-26; Sal 41; Lc 14, 1. 7-11

15h30 Reunião de Pais das Crianças do 1° e 2° anos de Catequese,  no
centro paroquial.

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

Dia 30 DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM - Ano C
Sab 11, 22 – 12, 2; Sal 144; 2 Tes 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10

«O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* INÍCIO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS
MUDANÇA DA HORA: às 2 horas da noite de sábado para domingo
atrase o seu relógio 60 min.

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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Aprender com o publicano

Nestes últimos domingos, Jesus tem falado da oração.

No domingo passado disse-nos que é preciso "orar sempre

e sem desanimar" e convidou-nos para a escola de oração

de uma pobre viúva, que não se calou enquanto um juíz

corrupto não lhe fez justiça.

Hoje põe-nos em confronto com duas pessoas. Um era

fariseu e o outro publicano. Ambos foram ao templo para

orar. O fariseu, de pé, não se calou enquanto não desfiou

completamente o rol das suas obras e virtudes, como

que a lembrar Deus dos seus méritos... Não precisava

de Deus nem de ninguém. Só ele contava... e todos os

outros eram uma desgraça.

O publicano, pelo contrário, à distância, de olhos baixos

e a bater no peito, apenas rezava "Meu Deus, tende

compaixão de mim, que sou pecador". E nada mais dizia.

De regresso a casa, o publicano saiu justificado e o

fariseu saiu pior do que entrara, rematou Jesus. É que a

nossa oração, além de perseverante, tem que ser humilde

e confiante para chegar ao coração de Deus.

P. Fausto



JMJ 2023
Famílias de Acolhimento

Dia Mundial da Juventude 2022

Ainda não é Família de
Acolhimento para os dias antes da
Jornada Mundial da Juventude,
Lisboa 2023?

Inscreva-se no formulário:

h t t p s : / / f o r m s . g l e /
vm6gSh1ZU8byXYu77

Festival das
Sopas JMJ

23 de Outubro de 2022
Dia Mundial das Missões

«Sereis minhas testemunhas» – A chamada
de todos os cristãos a testemunhar Cristo É
o ponto central, o coração do ensinamento
de Jesus aos discípulos em ordem à sua
missão no mundo. Todos os discípulos serão
testemunhas de Jesus, graças ao Espírito Santo que vão receber: será a graça a
constituí-los como tais, por todo o lado aonde forem, onde quer que estejam.
Tal como Cristo é o primeiro enviado, ou seja, missionário do Pai (cf. Jo 20, 21) e,
enquanto tal, a sua «Testemunha fiel» (Ap 1, 5), assim também todo o cristão é
chamado a ser missionário e testemunha de Cristo. E a Igreja, comunidade dos
discípulos de Cristo, não tem outra missão senão a de evangelizar o mundo,
dando testemunho de Cristo. A identidade da Igreja é evangelizar.

(...) Todo o baptizado é chamado à missão na Igreja e por mandato da Igreja: por
isso a missão realiza-se em conjunto, não individualmente: em comunhão com a
comunidade eclesial e não por iniciativa própria. E ainda que alguém, numa
situação muito particular, leve avante a missão evangelizadora sozinho, realiza-a
e deve realizá-la sempre em comunhão com a Igreja que o enviou. Como ensina
São Paulo VI, (...) «evangelizar não é, para quem quer que seja, um acto individual
e isolado, mas profundamente eclesial. Assim, quando o mais obscuro dos
pregadores, dos catequistas ou dos pastores, no rincão mais remoto, prega o
Evangelho, reúne a sua pequena comunidade ou administra um Sacramento,
mesmo sozinho, ele perfaz um acto de Igreja e o seu gesto está certamente
conexo, por relações institucionais, como também por vínculos invisíveis e por
raízes recônditas da ordem da graça, à actividade evangelizadora de toda a
Igreja» (n.º 60). Com efeito, não foi por acaso que o Senhor Jesus mandou os
Seus discípulos em missão dois a dois; o testemunho prestado pelos cristãos a
Cristo tem carácter sobretudo comunitário. Daí a importância essencial da
presença duma comunidade, mesmo pequena, na realização da missão.

da Mensagem de sua Santidade o Papa Francisco para o 96º DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

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.

Quem não gosta de uma boa sopa?

Estamos a organizar o Festival das
Sopas para partilhar a nossa jornada
com as pessoas da Paróquia da Glória,
de todas as idades. A receita do
evento irá reverter para a receção
dos jovens na cidade de Aveiro,
durante as Jornadas Mundiais da
Juventude 2023.

Juntem-se a nós com a vossa família
e amigos para apoiar os jovens nesta
aventura!

Dia 12 de Novembro às 20h no Salão
Florinhas do Vouga!

Depois de mais de 3 anos e meio estamos de volta a um típico
DMJ num regime considerado “normal” – cheio de energia,
juventude, e uma grande alegria em ser cristão?

As inscrições já estão abertas! Reserva já este dia e inscreve-te
com o teu grupo através do link: https://forms.gle/
Uoxjm1XtZ44SVKF2A

O DMJ 2022 será realizado no dia 19 de novembro (Sábado de
Cristo Rei), entre as 9h30 e as 17h, no Arciprestado de Estarreja-Murtosa.

Este ano vai ser especial, caminhamos rumo à JMJ 2023 ??

Vem e manifesta a tua juventude!


