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15.03.20 Domingo 3 da Quaresma_Ano A
16.03.19

Segunda-feira da Semana 3 da Quaresma

17.03.19

Terça-feira da Semana 3 da Quaresma

18.03.20

Quarta-feira da Semana 3 da Quaresma

(Mt 5, 17-19)

19.03.20

São José, esposo de Maria (solenidade)

(Mt 1, 16-18.-21-24a)

20.03.20

Sexta-feira da Semana 3 da Quaresma

21.03.20

Sábado da Semana 3 da Quaresma

(Lc 4, 24-30)
(Mt 18, 21-35)

(Mc 12, 28b-34)
(Lc 18, 9-14)

22.03.20 Domingo 4 da Quaresma_Ano A

imagem em: https://first-20.org

23.03.19

Segunda-feira da Semana 4 da Quaresma

24.03.19

Terça-feira da Semana 4 da Quaresma

25.03.20

Anunciação do Senhor (solenidade)

(Lc 1, 26-38)

26.03.20

Quinta-feira da Semana 4 da Quaresma

(Jo 5, 31-47)

27.03.20

Sexta-feira da Semana 4 da Quaresma

28.03.20

Sábado da Semana 4 da Quaresma
18.30h: Eucaristia (Antonius-Kapelle)
10.00h: Escuteiros: Atividade (Centro Paroquial)
15.45h: Coro: Ensaio (Centro Paroquial)
18.00h: Rancho da Comunidade: Ensaio (Centro Paroquial)

(Jo 4, 43-54)
(Jo 5, 1-16)

(Jo 7, 1-2.10.25-30)
(Jo 7, 40-53)

29.03.20 Domingo 5 da Quaresma_Ano A
10.00h: Eucaristia (Antonius-Kapelle)

Próximos Domingos: Leituras
Domingo 4 Quaresma
Leitura I: 1 Sam 16, 1b.6-7-.10-13a | Salmo: 22 (23)
Leitura II: Ef 5, 8-14 | Evangelho: Jo 9, 1-41

Domingo 5 Quaresma
Leitura I: Ez 37, 12-14 | Salmo: 129 (130)
Leitura II: Rom 8, 8-11 | Evangelho: Jo 11, 1-45

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

Unidos em Comunhão
P.e Rui Barnabé

Todos temos seguido as notícias e, como é do conhecimento geral, desde
a passada sexta-feira, que a Diocese de Mainz se associa às medidas de
contenção do vírus Corona SARS-CoV-2. Escrevo, pois consciente de que
não nos encontraremos como Comunidade nos próximos dias (as atividades
na nossa Paróquia (como em todas as Comunidades e Instituições da
Diocese de Mainz) estão suspensas, pelo menos, até dia 27 de Março.
Por não nos encontrarmos comunitariamente, não significa que deixemos
de ser Comunidade. Sempre tenho dito que acredito sinceramente na
Comunhão dos Santos referida no Credo que rezamos ao Domingo.
Separados fisicamente, permanecemos unidos na comunhão da Igreja, na
comunhão dos Batizados, na comunhão dos Cristãos. O sinal visível dessa
Comunhão é a unidade na Oração. Não precisamos de estar todos no
mesmo lugar para nos unirmos nas preces diante do Pai. É esse o convite
que vos dirijo: rezemos uns pelos outros e todos pela Aldeia, Cidade,
região em que vivemos... pela Igreja... pelo Mundo...
Hoje e no próximo domingo, celebrarei Eucaristia sozinho mas não solitária
ou individualmente. Porque estamos unidos, também as vossas preces e
orações serão colocadas no Altar onde a nossa vida se mistura com a
vidade de Deus em Cristo feito Sacramento de Salvação.
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Algumas Informações importantes
O Gabinete de crise da Diocese de Mainz, publicou, na passada sexta-feira, um
conjunto de medidas em ordem a atrasar a propagação do Vírus Corona SARSCoV-2. Aconselhamos a leitura deste documento, disponível no site da nossa
Diocese e também, em português, no nosso Blog e Facebook.

Oração diária
Todos: Escutai hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações.
Pais: Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo da nossa
Salvação. Vamos à Sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos
o Senhor.
Todos: Escutai hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações.

Em traços gerais, as medidas citadas levam-nos a suspender todas as atividades
(Missas, encontros, reuniões, ensaios...) até ao próximo dia 27 de Março.

Pais: Vinde, prostremo-nos em terra. Adoremos o Senhor que nos criou. O Senhor
é o nosso Deus;Nós o Seu povo, ovelhas do Seu rebanho.

Além disso, fazemos saber que suspendemos também o atendimento presencial
nos tempos de abertura previstos. Em qualquer dos casos, continuaremos
disponíveis nos horários e contactos habituais, sendo possível contactar
connosco por mail ou por telefone. Como se trata de uma situação fora do comum,
disponibilizamos também um contacto de telemóvel, que poderão usar nalgum
caso mais urgente: 0152 340 62 077.

Todos: Escutai hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações.

Neste número do Panorama, publicamos a Agenda sem atividades até ao dia 27,
sendo que, a partir do dia 23 receberemos novas orientações que daremos
entretanto a conhecer. As atividades constantes a partir do dia 28, são as que
normalmente se realizam. O almoço Misereor, previsto para dia 29, fica, no
entanto, desde já adiado, mesmo que não se verifique a extensão das medidas
de precaução.
Permanecemos unidos na Oração e, por isso mesmo, publicamos as Orações
semanais para as próximas duas semanas.

Quaresma

Pais: Escutai hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Como em
Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde me puseram à prova os vossos
antepassados, aí me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras.
Todos: Escutai hoje a voz do Senhor.Não fecheis os vossos corações.
Pai Nosso…

Semana 4: ACREDITA
Evangelho: João 9,1.6-9.13-17.34-38 [Para ler e meditar em família]
Meditação: «Eu fui, lavei-me e comecei a ver».
Jesus, que Se tinha revelado como Aquele que dá a água da vida, revela-Se hoje
como a luz . O cego de nascença é figura de toda a humanidade, que tateia, neste
mundo, como que às apalpadelas, a caminho da vida, caminho que só Deus lhe
pode desvendar. O Batismo é o banho que ilumina, porque nos faz mergulhar em
Cristo que é a luz. Os antigos chamavam justamente ao Batismo a “iluminação”.
Oração diária
Todos: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
Pais: O Senhor é meu pastor: nada me falta. Faz-me descansar nos prados
verdejantes. Conduz-me às fontes mais puras, e lá, restaura as minhas forças.
Todos: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

Semana 3: SACIA-TE

Pais: Ele me guia pelo caminho mais seguro, para glória do Seu nome. Passarei
por ravinas tenebrosas e não temo. Vós estais comigo, o Vosso cajado me
sossega.
Todos: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

Evangelho: João 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 [Para ler e meditar em família]
Meditação: «Fonte da água que jorra para a vida eterna».
Esta passagem do Evangelho ocupa um lugar primordial na caminhada do Cristão.
A Samaritana representa aqueles que, vindo de longe, ao escutarem a Palavra do
Senhor, sentem nascer dentro de si a sede nunca antes experimentada do dom
de Deus, sede essa que só Jesus pode saciar. É Ele a fonte de água viva.

Pais: A Vossa bondade e misericórdia me acompanham nos caminhos da minha
vida. Habitarei na casa do Senhor ao longo de todos os meus dias.
Todos: O Senhor é meu pastor: nada me faltará. Pai Nosso…

Família: Vocação de Amor e Caminho de Santidade

