
Todos os dons que me destes, com
gratidão vos devolvo.

Disponde deles, Senhor, segundo
a vossa vontade.

Dai-me somente o vosso amor,
vossa graça, isso me basta.

Nada mais quero pedir.
Amém!

 
(Deut 6, 6)

Naquele dia, no templo, havia muitos ricos e uma pobre viúva. Só Jesus repara

nesta mulher cuja pobreza é dupla, financeira e afectiva. Os ricos fazem

barulho com as suas mãos que depositam no tronco grandes somas. A mulher

é mais discreta, só Jesus consegue ouvir cair as duas pequenas peças. Uma

vez mais, Jesus não se contenta em ver as aparências, procura ver o coração.

Ele vê que aquilo que distingue a pobre viúva dos ricos é o seu coração que

motiva a primeira a tomar sobre a sua indigência, os segundos sobre o seu

supérfluo. Parece que a mulher não contou, não negociou com Deus, ela deu

tudo, tudo o que tinha para viver. Os ricos dão com boa consciência, a mulher

dá com bom coração. É por isso, diz Jesus, que ela deu mais do que toda a

gente, não em quantidade, mas em generosidade.
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Estamos a preparar um Magusto, que é como quem diz, castanhas

assadas em ambiente de festa, para assinalar o dia de São Martinho.

Será no próximo sábado, dia 13, a partir das 20.00h , no Centro

Comunitário. Acrescenta-se às castanhas uma proposta de jantar.

Todos são naturalmente bem-vindos! Por se tratar de uma atividade

catalogada como "2G" pedimos que tragam e apresentem o

respetivo comprovativo de vacinação.

16.00 - Coro: Ensaio (Centro) NOVO HORÁRIO
18.30 - Rancho da Comunidade (Centro) "2G"

20.00 - Magusto  (Centro) "2G"

L 1:  Dan 12, 1-3; Sal: Sal 15 (16)
L2: Hebr 10, 11-14. 18; Ev: Mc 13, 24-32

08/Nov Segunda-feira 

09/Nov Terça-Feira

10/Nov Quarta-Feira Lc 17, 11-19

11/Nov Quinta-Feira Lc 17, 20-25

12/Nov Sexta-Feira Lc 17, 26-37

13/Nov Sábado Lc 18, 1-8

14/Nov  33º Domingo do Tempo Comum

AGENDA
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15.30 - Grupo de Jovens "Sag Ja_Diz Sim!"
15.30 - CaFÉ... "2G"
17.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Peterstr. 3, 55116 Mainz.
                   Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria 

MAGUSTO NA PARÓQUIA

Fazemos eco de um pedido de divulgação, que nos chegou da Cap

Magellan. Trata-se de uma Associação de Jovens Luso-descendentes,

sediada em Paris, que está a organizar mais um Encontro Europeu,

desta vez, em Portugal, de 08 a 12 de Dezembro de 2021. Podem

participar Jovens entre os 18 e os 35 anos. O tema deste ano será:

"Empregabilidade na Europa: Digital para a Ecologia e Inclusão da

Juventude". O programa é constituido por módulos de formação,

painéis de discussão e também visitas regionais. As inscrições

decorrem até 15.11 no site www.capmagellan.com. 

ENCONTRO EUROPEU JOVENS

Por favor, tragam suas crianças para a igreja!

Não importa se eles dormem nos bancos.

Não importa se eles ficam querendo brincar.

Não importa se eles fazem barulho ou choram durante a missa.

Não importa se as pessoas olham mal pra você.

A Igreja proporciona estabilidade! 

A Igreja os faz sentir protegidos.

A Igreja é o lugar onde eles ouvem o Evangelho!

Então, por favor, tragam seus bebês, suas crianças para a Igreja!  

Nós as amamos!

Jo 2, 13-22

Lc 17, 1-6

Dia de São Martinho de Tours  - Padroeiro da

Diocese e da Catedral de Mainz

Missa com as crianças e suas famílias

Disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o
Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas".

Mateus 19,14(texto retirado da internet)

17.00 - Conselho Comunitário: Reunião (Centro)

!NOVIDADE!

Um  pedido  especial...

A partir da próxima semana, e tentando manter sempre o ritmo do

segundo Domingo do Mês, propomos, a partir da Catequese Infantil,

uma Missa diferente, especialmente preparada a pensar nos mais novos.

Em Português Europeu, costuma-se dizer para tudo o que se começa:

"Primeiro estranha-se, depois entranha-se!" Em Português do Brasil, aqui

fica o apelo...

Na próxima sexta-feira, a partir das 17.00h, o nosso Conselho

Comunitário reunirá com o novo responsável pelas Comunidades de

Língua Estrangeira na Diocese de Mainz. Mais um passo no caminho de

renovação da Igreja de que fazemos parte, uma Igreja que, no futuro se

fará de uma maior proximidadeentre línguas e culturas, num ambiente

de partilha e fraterndade que, como cristãos, todos, com certeza,

desejamos!

CONSELHO COMUNITÁRIO


