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(RE)DESCOBRIR O AMOR
P.e Rui Barnabé

O Evangelho de hoje coloca-nos, com Jesus a caminho da Páscoa, a
caminho de Jerusalém. No capítulo 15 do Evangelho de Sáo Lucas,
surgem-nos três histórias contadas por Cristo a que chamamos parábolas
da misericórdia: O Filho Pródigo (texto de hoje), a Ovelha Perdida e o
dracma perdido.
Qualquer uma destas história e também o texto de hoje procuram que
percebamos o tamanho, a profundidade e a grandeza do Amor que Deus
tem pela humanidade.
Deixamos, o espaço que se segue em branco...
Quer regressar à CASA DO PAI? O QUE LHE DIRÁ?

QUARESMA
PISTAS...
Nesta terceira Semana da Quaresma, somos convidados a redescobrir
o Amor que o Pai tem por cada um de nós. Na simplicidade mas
também na riqueza da tradição da Igreja, encontramos orações que
expressam a nossa vontade de estar em comunhão com Deus, de voltar
à casa do Pai. As fórmulas de oração não serão o essencial da
experiência de fé, mas ajudam, naturalmente, a encontrar palavras para
expressar as nossas convicções. Recordamos, por isso, o texto da
Confissão e do Ato de Contrição, que convidamos a rezar e a saborear
durante esta semana:

Deseja viver o Sacramento da
Reconciliação e ou fazer uma
experiência de Aconselhamento
Espiritual? Contacte-nos! Estamos,
habitualmente, disponíveis todas as
Sextas-Feiras das 15.00h às 19.00h.

AGENDA
28/Mar Segunda-feira

29/Mar Terça-Feira

Jo 4, 43-54

Jo 5, 1-3a. 5-16

Confissão
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos, que eu pequei muitas
vezes por pensamentos, palavras, actos e omissões por minha culpa,
minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria aos Anjos e Santos e a vós,
irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.

Acto de contrição
Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu Vos amo de todo o meu
coração, pesa-me ter-Vos ofendido, e, com o auxílio da vossa divina
graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos tornar a
ofender; peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa infinita
misericórdia. Ámen.

DONATIVOS ESPECIAIS
No passado domingo, realizámos um Ofertório especial para apoiar a
Ucrânia, nomeadamente, através do projeto "Missão Ucrânia"
que,recolheu cerca de 300 refugiados em várias fronteiras levando-os
para Portugal, onde continuam a ser acompnhados, apoiados e
integrados. Entre o Ofertório e outros donativos, foram recolhidos 1000
Euros, que enviaremos, entretanto para Portugal.
Também no passado mês de Janeiro, com o apoio dos Jovens, foi feita
uma ação de angariação de fundos em favor da Associação Portuguesa
dos Amigos de Raoul Foullereau. Foram recolhidos 250 Euros,
enretanto enviados para aqulea associação.

30/Mar Quarta-Feira

Jo 5, 17-30

14h: Funeral em Nierstein

31/Mar Quinta-Feira

01/Abr Sexta-Feira

Jo 5, 31-47

Jo 7, 1-2. 10. 25-30

18:15h - Reunião do conselho paroquial

02/Abr Sábado

Jo 7, 40-53

16h - Ensaio do Coro

03/Abr Domingo V da Quaresma
10h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz "3G"

11.30h: Reunião de Jovens

JOVENS
No passado domingo, aconteceu o encontro previsto com os Jovens
Crismados que permaneceram no projeto Sag Ja. Brevemente daremos
a conhecer o plano desenvolvido para o Grupo de Jovens. Para já,
aproveitamos a oportunidade para publicitar que retomaremos os
encontros no próximo domingo a seguir à Eucaristia.

Continuamos a receber donativos na Secretaria da
Comunidade, se quiser apoiar esta iniciativa, contacte-nos!

L 1: Is 43,16-21
L2: Filip 3,8-14

Sal: 125 (126)
Ev: Jo 8,1-11

Por regra, e devido à Pandemia, a
Eucaristia Dominical acontecerá na
Igreja de St. Quintin, em Mainz, aos
Domingos, às 10.00h da manhã,
exceptuando o 4.º Domingo do mês que
passará para as 11.30h. Por segurança,
ou em caso de dúvida, contacte-nos, ou
consulte o nosso site, uma vez que
existirão, com toda a certeza, exceções
a esta regra. Por questões de
organização, aconselhamos reserva de
lugar para todas as Missas.
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