
NOVEMBRO          2022

20 de NOVEMBRO de 2022 Nº 1799

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

15h00 Formação para Visitadores dos Doentes, no Seminário (termina às 17h).

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA -   Apresentação da Virgem Santa Maria
Ap 14, 1-3. 4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4
     ou     Zac 2, 14-17; Sal Lc 1, 46-47; Mt 12, 46-50

Dia 22 TERÇA-FEIRA -  S. Cecília, virgem e mártir
Ap 14, 14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11

17h30 Reunião das Catequistas com Crianças da Catequese não baptizadas,
no centro paroquial.

21h00 Formação “Ser Catequista”, no centro paroquial.

Dia 23 QUARTA-FEIRA - S. Clemente I, papa e mártir – S. Columbano, abade
Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19

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

Dia 24 QUINTA-FEIRA - SS. André Dung-Lac, presbítero, e Companheiros, mártires
Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Sal 99; Lc 21, 20-28

21h00 Oração “Pedi trabalhadores para a Sua messe”, no Seminário.

Dia 25 SEXTA-FEIRA - S. Catarina Alexandrina, virgem e mártir
Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2; Sal 83; Lc 21, 29-33

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

Dia 26 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36
RECOLHA DE ALIMENTOS PELO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

09h30 Dia aberto do Seminário para rapazes e raparigas do 5º e 6º ano
(termina às 17h).

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 27 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano A
Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44

«Vigiai, para que estejais preparados»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
RECOLHA DE ALIMENTOS PELO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

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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Rei e Senhor do Universo !

O ano litúrgico termina com a solenidade de Jesus Cristo,
Rei e Senhor do Universo, que ocorre neste domingo,
segundo S. Lucas, sem nada de régio, de opulência, de
triunfo ou de glória.

Na colina do calvário são frequentes as execuções pela
cruz, dos mais reles criminosos, que juntam sempre muita
gente que opina, grita, chora e diverte-se. Aconteceu
também com a crucificação de Jesus e com a dos malfeitores
que Lhe faziam companhia. Desta vez, porém, algo diferente
aconteceu, só percebido por um dos condenados, que
suplica "Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com a tua
realeza."

O que converte este malfeitor não é a pregação de Jesus
ou qualquer milagre, mas o Seu sofrimento, que, sendo igual
ao dos outros, é vivido pelos outros com amor. Sem uma
palavra de ódio, rancor ou vingança. Nem sequer um grito
de inocência!

Foi esse Jesus, de rosto doce, sereno e pacífico, que
converte o ladrão "justamente" condenado, e, ao garantir-
lhe "Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso", Se revela, na
cruz, como Senhor da vida e da morte e Único Árbitro do
homem e do seu destino. E isto só de um Verdadeiro Rei e
Senhor do Universo!

P. Fausto



Exposição
sobre Luiza Andaluz

Durante o próximo mês e meio teremos
connosco a “presença” de Luiza
Andaluz na Sé de Aveiro. Através de
uma pequena exposição, a
congregação das Servas de Nossa
Senhora de Fátima pretende não
apenas dar a conhecer a vida e obra
de Luiza, que há 100 anos fundou esta
família religiosa, mas sobretudo
inquietar cada um nós a viver
comprometidos com o nosso Batismo,
procurando corresponder à vontade
de Deus nas pequenas grandes coisas
do dia-a-dia.

Decorreu no último sábado o Festival
das sopas, promovido pelo COP da
nossa paróquia.

Uma noite de convívio, alegria,
animação e para dar a conhecer e
sentir a vivência da Jornada Mundial
da Juventude. São várias as iniciativas
que estão a surgir na paróquia para
dinamizar e angariar fundos para este
evento, quer para ajudar nas despesas
que vão surgir pelo acolhimento destes
jovens, quer para minimizar o valor da
inscrição daqueles que querem
participar, entre 1 e 6 de agosto, na
JMJ, colaboremos todos.

No próximo Domingo iniciamos um novo
ano litúrgico, o Advento, como etapa
de preparação para o Natal.

Além das propostas habituais da
paróquia (árvore da partilha, presépio,
oficina paroquial para agentes da
pastoral, etc.) Acolhemos a proposta
da diocese para a vivência deste
tempo, com o tema: «O que Deus quer
de mim?».

Esta proposta de caminhada tem como
símbolo, imagem visual, um “presente”
(prenda) e, quer comunitariamente,
quer no grupo de catequese, quer na
família, é sugerido que este elemento
fique num local visível e dentro deste
presente “devem estar as interpelações
que Deus irá fazer ao longo da
caminhada”.

“A História de Deus
na nossa história”
39 anos de presença em Aveiro do
Carmelo de Cristo Redentor

Este ano de 2022 completam-se 39 anos
da chegada das Carmelitas a Aveiro,
data que será marcada com o sinal da
graça, por ser passagem de Deus pela
história da nossa Diocese e cidade.
Em 1983, quando chegaram a Aveiro,
as Carmelitas ficaram hospedadas na
residência paroquial de Eirol, até se
dar o início da construção do novo
convento em S. Bernardo, para onde
se mudaram a 3 de fevereiro de 1991.
Os próximos meses vão ser marcados
por diversas iniciativas propostas pela
comunidade das irmãs carmelitas.

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

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

Banco Alimentar

Festival das sopas

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.

Caminhada de Advento

Os adolescentes e jovens
da Diocese viveram neste
sábado, dia 19 de
novembro, o DMJ, um dia
de preparação para a JMJ
2023, onde foi possível

estarem reunidos, partilhar a alegria,
conhecer outros jovens com os
mesmos sonhos e desejos, e partilhar
a fé em Jesus.

Que este encontro seja um estímulo
para as suas vidas como cristãos.

Dia Mundial da Juventude


