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MARIA, DISSESTE «SIM»
www.vatican.va

Maria, Mãe do «Sim»,
tu ouviste Jesus e conheces o timbre da sua voz
e o palpitar do seu coração.
Tu, Estrela da manhã, fala-nos dele
e conta-nos como O Segues pelo caminho da fé.
Maria, Tu, que em Nazaré, viveste com Jesus,
imprime na nossa vida os teus sentimentos,
a tua docilidade, o teu silêncio que escuta
e faz florescer a Palavra
e, nas decisões verdadeiramente livres,
a Palavra floresce.
Maria, fala-nos de Jesus,
para que a frescura da nossa fé
brilhe nos nossos olhos e anime
o coração daqueles com que encontramos,
como tu fizeste, quando visitaste Isabel
que, na sua velhice, se alegrou contigo pelo dom da vida.
Maria, Virgem do Magnificat,
ajuda-nos a levar a alegria ao mundo
e, como em Caná, estimula cada jovem,
comprometido no serviço aos irmãos,
a fazer só o que Jesus disser.
Maria, dirige o teu olhar para os jovens,
para que eles se tornem no terreno fértil da Igreja.
Pede para que Jesus, que morreu e ressuscitou,
nasça de novo em nós e nos transforme
numa noite cheia de luz, cheia d'Ele.
Maria, Senhora do Rosário de Fátima,
ajuda-nos a elevar os nossos olhos para o alto.
Queremos ver Jesus. Falar com Ele.
Anunciar a todos o Seu amor.
Papa Bento XVI - Adaptado

MARIENTHAL
No dia 29 de Maio, retomaremos a tradição da Peregrinação Regional
de Língua Portuguesa ao Santuário de Marienthal em Rüdesheim. O
programa deste ano deixa de fora a proposta de caminhada, bem como
o almoço partilhado (o que não significa que cada família ou grupo de
amigos não se possa organizar individualmente). Está então previsto
um momento de acolhimento no santuário, a partir das 11.00h, altura
em que estarão também Padres disponíveis para a Celebração do
Sacramento da Reconciliação. Às 12.00h, teremos a Missa em
Português na Esplanada do Santuário, este ano, presidida pelo P.e
Celso Lima da Comunidade de Groß-Umstadt_Darmstadt.
A Animação dos Cânticos estará a cargo do nosso Coro, em conjunto
com o Rogério Menezes de Wiesbaden, que já nos tem acompanhado
nas Eucaristias com Jovens aqui em Mainz.
Além disso será também a nossa Imagem de Nossa Senhora de Fátima,
que estará presente na Missa e Procissão. Assim, deixamos aqui a
possibilidade de, quem o desejar, apoiar com a oferta de flores para
o Andor. Por motivos de organização, pedimos que contactem
diretamente a Rosa Fonseca, ou a Secretaria da nossa Comunidade nos
horários de atendimento.

DIA DA RENÂNIA-PALATINADO
Assinala-se, no próximo fim de semana (de sexta a Domingo), o
chamado "Rheinland-Pfalz-Tag", na nossa cidade de Mainz. Uma vez
que a Igreja de St. Quintin estará a funcionar como espaço de oração
permanente, a nossa Eucaristia passará para a Antonius-Kapelle e,
apesar de ser o quarto domingo, será às 10.00h . Os acessos de carro
ao centro da cidade estarão condicionados, como é normal nestes
eventos, contudo, não alterámos a localização da nossa Eucaristia, até
porque são esperadas milhares de pessoas que também se deslocarão
a Mainz e usufruirão do abundante programa disponível.
Fica assim o nosso convite reforçado: participe nesta festa! As últimas
vezes que este dia foi assinalado em Mainz foram em 1987 e no ano
2000. Distribuimos, por isso o programa oficial com esta edição do
"Panorama", que está também disponível em: rlp-tag.de.
Porque não começar o dia em Português, com a nossa Eucaristia, e
depois continuar aproveitando o Domingo em Família, com a Festa que
está â nossa porta?

ORAÇÃO DO TERÇO, EM MAIO

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
16/Mai Segunda-feira

17/Mai Terça-Feira

Jo 14, 21-26

Jo 14, 27-31a

18/Mai Quarta-Feira

Jo 15, 1-8

19/Mai Quinta-Feira

Jo 15, 9-11

20/Mai Sexta-Feira

Jo 15, 12-17

17.30h: Conselho Comunitário
19:30h - Oração do Terço no Centro Paroquial

21/Mai Sábado
15h - Catequese Infantil
16h - Ensaio do Coro

22/Mai

Domingo de Páscoa 6

10h - Antonius-Kapelle:
Adolf-Kolping-Straße 10, 55116 Mainz
(ao lado da Römerpassage)

11.30h - Café_convívio

L 1: At 15, 1-2. 22-29; Sal: Sal 66(67)
L2: Ap 21, 10-14. 22-23; Ev: Jo 14, 23-29
Como
de
costume,
rezaremos
comunitariamente o Terço do Rosário durante
todas as sextas-feiras deste mês de Maio, às
19:30h , no nosso Centro Comunitário .
O Papa Francisco pede para que rezemos todos
os dias o Terço Mariano, pedindo paz!
Ouçamos a voz do nosso pastor. Rezemos pelo
fim da guerra, como pediu Nossa Senhora em
Fátima, aos três pastorinhos.

Por regra, a Eucaristia Dominical
acontece na Igreja de St. Quintin, em
Mainz, aos Domingos, às 10.00h da
manhã, exceptuando o 4.º Domingo do
mêsem que tem lugar às 11.30h.
A partir do dia 02 de Abril, entra em
vigor na nossa Comunidade a regra
"0G". Isto significa: manutenção do uso
de máscara; abandono de qualquer
regime de pré-inscrição, bem como de
controle nas entradas; abandono das
medidas de distanciamento.
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