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Amados irmãos e irmãs, hoje cada um de nós pode interrogar-se: «Sou
um cristão adorador?» A pergunta impõe-se-nos, pois muitos cristãos

que rezam, não sabem adorar. Encontremos momentos para a
adoração ao longo do nosso dia e criemos espaço para a adoração nas

nossas comunidades. Cabe a nós, como Igreja, colocar em prática as
palavras que acabamos de rezar no Salmo: «Adorar-Vos-ão, Senhor,

todos os povos da terra». Adorando, descobriremos também nós, como
os Magos, a direção certa do nosso caminho. E sentiremos, como os

Magos, uma «imensa alegria» (Mt 2, 10).



AS CRIANÇAS NA EUCARISTIA

NOVO HORÁRIO DE MISSA

L 1: Is 42,1-4.6-7; Sal: 28 (29)

L2:  Actos 10, 34-38 ; Lc 3,15-16.21-22

03/Jan Segunda-feira 

04/Jan Terça-Feira

05/Jan Quarta-Feira

06/Jan Quinta-Feira Lc 4, 14-22a

07/Jan Sexta-Feira

08/Jan Sábado

AGENDA
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10.00 - Eucaristia, Igreja de St. Peter: 
               Quintinsstraße 5, 55116 Mainz "3G"
                   Aconselhamos pré-inscrição na Secretaria 

Mc 6, 34-44

Mt 4, 12-17. 23-25

Mc 6, 45-52

15.00 - Catequese Infantil
16.00 - Ensaio do Coro (Centro - 3G)

09/Jan Domingo do Batismo do Senhor
A rotina na vida de uma criança é importante e a Santa Missa deve fazer

parte desta rotina, indicando que Domingo é dia de irmos à Casa de

Deus e participarmos da Santa Missa.

Quando levamos as crianças, deste bebê, para a Igreja, aquele

ambiente acaba se tornando familiar para ela, mesmo que ela não

entenda muito bem o que está acontecendo. Mas se eles estiverem ali a

cada celebração, as palavras, as orações, os gestos... aos poucos serão

absorvidos por eles.

Então, tragam os pequenos para a Missa. Deixem eles conhecerem a

beleza da Celebração Eucarística e a conviverem com os irmãos.

A missão de evangelizar é de cada um de nós.

Missa com as crianças e suas famílias, todo segundo domingo do mês.

Santíssimo Nome de Jesus

Lc 5, 12-16

Jo 3, 22-30

Solenidade da Epifania

Missa com as crianças e suas famílias

15.30 - Sag Ja_Jovens - Encontro

Chamamos a atenção a toda a Comunidade que, a partir do próximo

domingo, dia 9 de Janeiro a Eucaristia da Comunidade passa a ser, po

regra aos Domingos de manhã.

Desde o início da Pandemia que, por questões de espaço, nos

mudámos para a Igreja de St. Peter. Foi sempre uma solução provisória.

Sabemos que a Comunidade prefer o horário da manhã e, desde há

alguns mesmes que tentamos encontrar soluções para viabilizar o

regresso ao horário tradicional. 

Com alegria e esperança, o processo de negociação e discussão

chegou ao fim! Assim, para a semana, voltaemos a ter Eucaristia às

10.00h da manhã, na Igreja de St. Quintin em Mainz (próximo da Galeria

Kaufhof).


