
Para tudo há um tempo, 

para cada coisa há um momento 

debaixo do céu
 

 

Coelet 3,1
 

Numa comunidade de emigração como a nossa, o tempo de férias está muito

ligado à possiblidade de regressar aos países de origem, rever familiares e

amigos, respirar atmosferas que nos não queridas.

Muitos dos membros da nossa Comunidade estão a fazer ou irão fazer essa

experiência. Alegramo-nos com todos os que estão nessa situação! Outros, por

diversas questões ligadas à pandemia, ou outro tipo de impedimentos não

poderão rumar aos países de origem.

Férias são, sobretudo, tempo de descanso que se pode fazer porque se faz

menos ou fazer fazendo outras coisas. Assim, esperamos que os próximos dias

e semanas tragam oportunidade para descansar, para passar tempo de

qualidade em família, para visitar lugares que nem precisam de ser muito

longe. Para os fãs da leitura, da música, do cinema, das expresões culturais em

geral, esperamos, naturalmente, que, apesar de todos os constrangimentos,

possam refazer as forças revisitando esses interesses que nem sempre é

possível colocar na agenda.

O texto do Evangelho da semana passada convidáva-nos a descansar. Esta

semana, revemos a multiplicação dos pães... A nossa saúde física é

fundamental para que a nossa vida tenha qualidade. Pelos vistos, parece que

Jesus Cristo também tinha essa noção!

FÉRIAS
Por P.e Rui  Barnabé

Deseja  viver  o  Sacramento  da  Reconci l iação  e  ou  fazer  uma  experiência  de

Aconselhamento  Espir i tual?  Contacte -nos!  Estamos  disponíveis  todas  as

Sextas -Feiras  das  15.00h  às  19.00h.
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 Quais os conteúdos que gostaria de ver desenvolvidos na nossa

presença online?

Quais as atividades e propostas que espera que a paróquia organize

presencialmente?

Apoia a inclusão do nome "Comunidade de Santo António" na

denominação da nossa Paróquia?

Em que áreas estaria disponível para dar o seu contributo?

O tempo de Pandemia trouxe a todos muitos desafios e problemas, mas

abriu também oportunidades. Sobretudo aquelas que se prendem com

ver a vida de outra maneira, estabelecer novas prioridades, encontrar

outras formas de dar sentido à vida. Se isto se aplica à vida pessoal, não

é menos notório também na vida da nossa Comunidade.

É certo que é dificil ainda idealizar grandes projetos, estamos ainda

naquilo a que se costuma chamar a 4.ª onda, que, esperamos, possa ser

menos grave do que as anteriores, em grande parte graças a campanha

de vacinação que está a decorrer.

Assim, há uns dias atrás, nomeadamente no último "Ponto de Encontro"

que publicámos no Youtube, lançámos algumas questões ligadas  ao

relançamento da vida paroquial, que estão inclusivamente a ser

desenvolvidas para surgirem nas redes sociais. Deixamos aqui as

quatro questões fundamentais, pedindo que nos dê a sua opinião:

1.

2.

3.

4.

A sua opinião é extremamente importante para pensarmos e

concretizarmos o futuro!

15.30 - Preparação da Liturgia Dominical

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

L 1: 1 Reis 19, 4-8; Sal: Sal 33 (34)
L2: Ef 4, 30 – 5, 2; Ev: Jo 6, 41-51

02/Ago Segunda-feira 

03/Ago Terça-Feira Mt 14, 22-36

04/Ago Quarta-Feira Mt 15, 21-28

05/Ago Quinta-Feira Mt 16, 13-23

06/Ago Sexta-Feira Mc 9, 2-10

07/Ago Sábado Mt 17, 14-20

08/Ago  19º Domingo do Tempo Comum

AGENDA

COMUNIDADE CATÓLICA DE LÍNGUA PORTUGUESA MAINZ
Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz  |  Tel: (06131) 22 76 72

pskgmz.prov@gmail.com   |   https://pskg-mainz.de   |   Horários: De Terça a Sexta - Das 15h às 19h

Mt 14, 13-21

               Secretaria 

18.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz.
               Aconselhamos pré-inscrição na

Se desejar apoiar as vítimas das cheias na nossa região, aqui fica uma

sugestão da nossa Diocese: 

Spendenkonto Diözesan-Caritasverband Trier, Pax-Bank,

IBAN: DE43 3706 0193 3000 6661 21, 

BIC: GENODED1PAX Código de doação: Hochwasser 2021
 

CHEIAS

... aos que ficam, o nosso "ponto de encontro"
continuará a ser a Eucaristia Dominical...

 

e... aos que partem...Boas Férias! 

São João Maria Vianney

... também por questões de férias, não nos é possível assegurar
totalmente os horários das terças e quartas.

Caso não nos encontre pessoalmente, pedimos que deixe
mensagem no nosso atendedor. Em caso de emergência, contacte

01523 40 62 077 

Transfiguração do Senhor – FESTA


