
NOVEMBRO          2022

13 de NOVEMBRO de 2022 Nº 1798
Dia 13 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - Ano C

Mal 3, 19-20a; Sal 97; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19
«Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Dia Mundial dos Pobres.

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA -   Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Sal 1: Lc 18, 35-43
21h00 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar, no centro

paroquial.

Dia 15 TERÇA-FEIRA -  S. Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja
Ap 3, 1-6. 14-22; Sal 14; Lc 19, 1-10

Dia 16 QUARTA-FEIRA - S. Margarida da Escócia – S. Gertrudes, virgem
Ap 4, 1-11; Sal 150; Lc 19, 11-28

10h00 Conselho Presbiteral, na Casa Diocesana de Albergaria-a-Velha.
17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa, em Santiago.

Dia 17 QUINTA-FEIRA - S. Isabel da Hungria, religiosa
Ap 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44

Dia 18 SEXTA-FEIRA - Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de S. Paulo, Apóstolos
Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48   ou   At 28, 11-16. 30-31; Sal 97; Mt 14, 22-33

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

Dia 19 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Ap 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40

09h30 Celebração do Dia Mundial da Juventude (antecipado), no parque da
Saldida, na Murtosa.

17h30 Exposição do Santíssímo Sacramento, com Vésperas às 18h30, na Igreja.
17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa Vespertina, em Santiago.
19h00 Missa Vespertina, na Sé.

Dia 20 DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM - SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR
JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano C
2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43

«Lembra-Te de mim, Senhor, quando vieres com a tua realeza»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE.
* PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PELA CONFERÊNCIA VICENTINA

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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Nada ficará de pé

Um dia virá em que de todas as obras de arte e engenharia,
catedrais e lugares de culto, trincheiras, palácios ou
conventos, "não ficará pedra sobre pedra", diz-nos Jesus,
hoje, no Evangelho.

Não há construção humana alguma que seja eterna, por
mais sólida e defendida que esteja, mas o homem, sim, é
eterno, apesar dos terramotos, inundações e guerras. No
fim, temos a promessa de nem um só cabelo da nossa cabeça
se perder. Tudo passa, mas a última palavra é sempre de
Deus.

Jesus, não responde à curiosidade dos discípulos sobre o
dia do fim do mundo, mas alerta para a nossa
responsabilidade, enquanto por cá andamos. O cristão está
no mundo, não foge do mundo, mas cuida dele, neste
processo permanente de nascer e morrer.

Para lá das guerras, do ódio e cataclismos, para lá da própria
morte, temos um Deus, que se preocupa connosco, não
nos abandona e nos garante amorosamente a Sua fidelidade
e atenção aos mais insignificantes pormenores da vida. Esta
certeza, que nos dá paz e inspira confiança, não nos
desresponsabiliza da tarefa de cuidarmos deste mundo, de
modo a  tornar-se  cada vez mais a casa comum, onde todos
se deveriam sentir mais felizes.

P. Fausto



Dia Mundial dos Pobres 2022
Vivemos neste dia 13 de novembro o
6º Dia Mundial dos Pobres, com o
lema: “Jesus Cristo fez-Se pobre por
vós” (cf. 2 Cor 8, 9). Na mensagem
para este dia, o Papa Francisco recorda
que este dia é “uma sadia provocação
para nos ajudar a refletir sobre o nosso
estilo de vida e as inúmeras pobrezas
da hora atual.” A pandemia e a guerra
na Ucrânia são claros motores de
pobreza neste ano de 2022.

O Papa recorda ainda “no caso dos
pobres, não servem retóricas, mas
arregaçar as mangas e pôr em prática
a fé através dum envolvimento direto,
que não pode ser delegado a ninguém.
Às vezes, porém, pode sobrevir uma
forma de relaxamento que leva a
assumir comportamentos incoerentes,
como no caso da indiferença em
relação aos pobres.”

“Há também pobres, mesmo entre os
que trabalham arduamente. Isto
acontece «quando deixa de haver
salário justo, horário justo de trabalho
e se criam novas formas de escravidão,
suportada por pessoas que, sem
alternativa, devem aceitar este veneno
de injustiça, a fim de ganhar o mínimo
para comer».”

Barraquinha no Adro:

Todos os sábados antes da Missa das
19h e aos Domingos a partir das 9h, no
adro da Sé, estará aberta a
barraquinha da JMJ 2023. Tem como
objetivo angariar fundos para acolher
os jovens nos Dias nas Dioceses e para
aqueles que vão participar na JMJ.

Já de olhos postos na JMJ, os
adolescentes e jovens da paroquia vão
ter a oportunidade de participar no
Encontro Diocesano de Adolescentes
e no DMJ, no próximo sábado, dia 19,
no arciprestado de Estarreja-Murtosa.
Será um dia importante para estar com
outros jovens da mesma idade e para
motivar para o evento que marcará a
Igreja e o país no próximo ano.

Conferência Vicentina
PRÓXIMO FIM DE SEMANA,
PEDITÓRIO CONFERÊNCIA

VICENTINA

Em 1617 o Padre Vicente (São Vicente
de Paulo) começa a descobrir a miséria
extrema em que viviam muitas famílias
e, juntamente com a irmã Luísa de
Marillac, deram início à primeira das
Confrarias de Caridade - gérmen do que
viriam a ser as Conferências de São
Vicente de Paulo.

Mais tarde, em 1833, em Paris, o jovem
Frédéric Ozanam, com mais cinco
companheiros, estudantes universitá-
rios, e Emmanuel Bally, mais velho que
todos e seu conselheiro, inspirando-
se em São Vicente de Paulo (1580/1660)
e na sua ação, enquanto sacerdote
amigo dos pobres e dos abandonados,
fundou a Conferência de Caridade, a
qual a partir de 1835 passaria a ser
oficialmente designada por Sociedade
de São Vicente de Paulo (SSVP) uma
das maiores organizações católicas da
atualidade.

"Se dez vezes acolheres um pobre, dez
vezes encontrarás Deus." - é este o
caminho que São Vicente nos indica
para responder às necessidades do
nosso tempo.
Conferência Vicentina de S. Francisco de Assis

Paróquia de Nossa Senhora da Glória

Decorre no fim de semana, 26 e 27 de
Novembro, a Campanha de recolha de
alimentos pelo Banco Alimentar contra
a Fome.

Seja voluntário: 234 381 192 ou
ba.aveiro@bancoalimentar.pt

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

Banco Alimentar

O que deves levar?
* Almoço individual (não pertilhado);
* Roupa e calçado confortáveis;

* Guitarra/instrumento de música;
* Colete refletor (animadores);

* Garrafa de água;
* Guarda-chuva;
* Caneta/Lápis;

* Boa disposição!

Já abriu!

Seminário – Dia aberto
Destinado a rapazes e raparigas do 5º e 6º ano, este dia de encontro e descoberta,
tem lugar no próximo dia 26 de novembro das 9h30 às 18h00 sendo que a
celebração da eucaristia, pelas 17h00, é aberta a todos quantos queiram participar.

As inscrições devem ser feitas através de formulário próprio e enviadas para o e-
mail do pré seminário até dia 20 de novembro.

17.Nov - 15h - Magusto do
Movimento de Vida
Ascendente, no Seminário.


