Quaresma

Mainz e Wiesbaden:
Missa em conjunto, no próximo Domingo,
Comunidades Católicas de

às

10.00h, na Antonius-Kapelle, em Mainz. Eucaristia presidida pelo

P.e Celso Anunciação, Pároco de Wiesbaden,
seguida de Encontro_Convivio, no Centro Paroquial.
Por sugestão do Conselho Comunitário, pedimos aos membros da
Comunidade de Mainz, que puderem, que tragam um bolo para partilhar. Os
Escuteiros estarão no Centro antes da Missa para receber os donativos.

Semana 2: Encontra
Evangelho: Mateus 17,1-9 [Para ler e meditar]
Meditação
«O seu rosto ficou resplandecente como o sol».
A Transfiguração é a revelação antecipada de Cristo glorioso, como a sua
Ressurreição, no fim da Quaresma, O há-de manifestar.
Em Cristo transfigurado se antevê, desde já, a vida e a imortalidade a que somos
chamados, reconhecemos a glória do Filho de Deus que se há-de revelar em nós
próprios e tomamos coragem para subirmos, ao longo da Quaresma, até à
transfiguração pascal, que Deus dará a quem escutar e seguir o Seu Filho.
Oração diária
Todos: Dai-nos, Senhor, a Vossa misericórdia
Pais: Justa é a palavra do Senhor,Da fidelidade nascem as Suas obras.O Senhor
ama a justiça e a retidão:Do Seu amor está cheia a Terra.
Todos: Dai-nos, Senhor, a Vossa misericórdia
Pais: O Senhor olha pelos Seus filhos.Por aqueles que esperam no Seu amor,Para
lhes dar a vida no tempo da dificuldade.

:: Mittagstisch

:: “A Caminho da Páscoa”

Na próxima sexta-feira, a 2.ª do mês,
organizamos, uma vez mais, o
Mittagstisch_Almoço Solidário, uma
refeição preparada a pensar nos que
vivem mais sós ou com mais
difuculdades. Todos os que desejarem
apoiar esta iniciativa, com voluntariado
ou donativos são sempre bem-vindos!
Para mais informações, contactem, por
favor a Aida Saraiva ou a Rosa Fonseca.

No próximo domingo não realizamos
este encontro, porque, a às 14.00h,
acontece, em Offenbach, a despedida
do Assistente Pastoral Joaquim Nunes,
ao serviço da CCLP daquela cidade.
Publicamos o programa previsto para os
restantes domingos da Quaresma:
22.03: Retiro Regional; 29.03: Almoço
Misereor; 05.04: Via Sacra. Para o
Almoço Misereor, é necessário
inscrição, que pode, des já fazer na
:: Escuteiros
Secretaria Paroquial ou diretamente
Por regra, as reuniões acontecem no 1.º com a Comissão de Festas.
e 3.º sábados do mês, a partir das
15.00h. Mas, este mês, teremos uma :: Vista Pascal e Círio
excepção: no dia 21 não haverá Já estão disponíveis, na Sacristia e na
encontro, porque os nossos Escuteiros Secretaria, as listas de Inscrição para a
irão participar na na ”Dreck weg Visita Pascal e para a receção do Círio
Woche”, no dia 28 a partir das 10.00h em cada casa. Como habitualmente, a
da manhã. Para além dos Escuteiros, Visita realizar-se-à no Domingo e
quem quiser participar nesta iniciativa Segunda-feira de Páscoa, de acordo
ecológica (trata-se de tornar a nossa com o número de interessados. O Círio
cidade mais limpa), pode juntar-se ao passará de família em família durante
grupo, basta contactar a Secretaria.
todo o tempo pascal.

Todos: Dai-nos, Senhor, a Vossa misericórdia
Pais: O nosso espírito aguarda o Senhor.Ele é a o nosso escudo e a nossa
proteção.Desça sobre nós a Vossa Graça.,Porque em Vós esperamos, Senhor.
Todos: Dai-nos, Senhor, a Vossa misericórdia. Pai Nosso…

Caminho Pastoral na Diocese de Mainz

Grupo de Reflexão Paroquial
Em Regra, na terceira sexta-feira do mês às 19.00h.

Atenção: este mês. antecipamos uma semana.
Família: Vocação de Amor e Caminho de Santidade

Próximo encontro: 13 de Março, no Centro Paroquial

agenda
08.03.20 Domingo 2 da Quaresma_Ano A
10.00h: Eucaristia (Antonius-Kapelle)
11.15h: Convívio animado pelo TugaKids (C. Paroquial)
15.00h: A Caminho da Páscoa! _ Ano Litúrgico: Ritmos e Estéticas.
09.03.19

Segunda-feira da Semana 2 da Quaresma

(Lc 6, 36-38)

10.03.19

Terça-feira da Semana 2 da Quaresma

(Mt 23, 1-12)

11.03.20

Quarta-feira da Semana 2 da Quaresma

(Mt 20, 17-28)

12.03.20

Quinta-feira da Semana 2 da Quaresma

(Lc 16, 19-31)

13.03.20

Sexta-feira da Semana 2 da Quaresma
12.45h: Mittagstisch_Almoço Solidário (Centro Paroquial)
17.00h: TugaKids: Treino (Centro Paroquial)

14.03.20

Sábado da Semana 2 da Quaresma
18.30h: Eucaristia (Antonius-Kapelle)
15.45h: Coro: Ensaio (Centro Paroquial)
18.00h: Rancho da Comunidade: Ensaio (Centro Paroquial)

imagem em: http://abracesuacruz.blogspot.com

(Mt 21, 33-43.45-46)

M aravilhoso rasgo...
P.e Rui Barnabé

(Lc 15, 1-3.11-32)

15.03.20 Domingo 3 da Quaresma_Ano A
10.00h: Eucaristia (Antonius-Kapelle):
COM A COMUNIDADE DE WIESBADEN
11.15h: Convívio animado pelo Agrupamento de Escuteiros (C. Paroquial)
NB: Não realizamos o Encontro “A Caminho da Páscoa!”

Nos Caminhos de S. Paulo: Viagem à Grécia,
organizada pelas Comunidades de Mainz e Wiesbaden, de
11 a 17 Outubro. Preço base para grupo de 46 participantes:
960 €. Informações e reservas na Secretaria.

Domingo 3 Quaresma: Leituras
Leitura I: Ex 17, 3-7 | Salmo: 94 (95)
Leitura II: Rom 5, 1-2.5-8 | Evangelho: Jo 4, 5-42

horários habituais | contactos
pároco :: Quinta: 15.00h_19.00h (ou por marcação)
secretaria :: Quarta: 15.30h_19.30h; Sexta: 09.00h_13.00h | 16.30h_19.00h;
Sábado: 13.30h_15.30h.
Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz | tel: (06131) 22 76 72 | mail: pskgmz.prov@gmail.com
web: www.pskg-mainz.de | blog: http://comunidadecatolicamainz.wordpress.com
facebook: https://www.facebook.com/cclpmainz.pskgmainz

A primeira leitura (Gen 12, 1-4) de hoje traz-nos a história de Abraão. Conta
a Escritura que terá sido escolhido por Deus para ser o Pai de uma grande
nação, sendo, por essa razão, conhecido como um dos Patriarcas elencados
no Livro do Génesis, do capítulo 12 ao 36.
Sabemos que não se trata de uma reportagem jornalística mas, mais
propriamente, de uma catequese. Depois de contar a história da Criação
em geral e a do aparecimento da Humanidade, o primeiro livro da Bíblia
inicia o relato sobre o tempo dos Patriarcas de Israel. O primeiro, Abrão, a
quem Deus muda depois o nome para Abraão, é desafiado a deixar a sua
terra e a sua pátria e o seu clã. O mesmo é dizer: as suas referências (até
geográficas), os seus usos e costumes, as suas relações, pontos de apoio
e afetos. Nós, Migrantes, sabemos bem que nada disso é fácil...
Trata-se de um convite, ao qual, a sensatez aconselharia a negar. Mas
Abrão nada obsta e parte. Já afirmamos que se trata de uma Catequese.
Nada é dito sobre as “dores de cabeça” ou as dificuldades inerentes ao
convite. O objetivo é sublinhar que é preciso estar atento à voz de Deus
(criando, naturalmente, tempo e oportunidade para O escutar); segundo, é
necessário confiar n’ Ele; terceiro, é imperativo ter coragem para aceitar os
Seus desafios. Três passos ou ideias que podem, também hoje, fazer a
diferença na nossa Quaresma e, melhor ainda, na nossa Vida.
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