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O pintor crente Roublev tentou mostrar, numa troca de
olhares, a relação de amor que existe entre o Pai, o Filho
e o Espírito: quando o Pai e o Filho se olham, cada um
guarda a sua personalidade e revela ao mesmo tempo a
personalidade do outro, e esta relação de amor faz existir
o Espírito que olha o Pai e o Filho, eles próprios
deixando-se olhar, olhando ao mesmo tempo o Espírito
de Amor que faz a sua unidade. Muitas vezes basta um
olhar para dizer muitas coisas, basta um olhar para dar
de novo esperança, confiança e vida, basta um olhar
para dizer “amo-te!” e ouvir dizer em eco: “amo-te!” A
Trindade é um intercâmbio de “amo-te!” Há unidade e,
ao mesmo tempo, personalidades diferentes: cada um
diz “amo-te!” e pode acrescentar “eu sou amado!” Tal é o
segredo da sua existência e da sua eternidade. Mistério!
Não por ser incompreensível, mas por, sem cessar,
merecer ser melhor compreendido. E a Trindade não é o
único mistério, a humanidade também o é, porque criada
à imagem de Deus, homens e mulheres capazes de dizer
“amo-te!” e capazes de dizer “eu sou amado!”

CORPO DE DEUS
Na próxima quinta-feira celebramos a Solenidade do Santíssimo Corpo
e Sangue de Cristo, ou como habitualmente ouvimos o "Corpo de
Deus".
Por ser Solenidade, trata-se de uma celebração que podemos comparar
com a de Domingo, sendo, por isso, habitual a participação na
Eucaristia. Além disso, é também um dia em que se costuma propôr
uma Procissão com o Santíssimo Sacramento. Sabemos que eeste
costume não é estranho aos hábitos alemães nem aos dos nossos
países de origem, propmos, por isso, a participação na Eucaristia que
acontecerá na Sé de Mainz, a partir das 9.00h da manhã, com a
Presidência do nosso Bispo. Seguir-se-à depois a procissão pelas ruas
da cidade que será concluida no largo da Sé, com orações em várias
línguas, nas quais se inclui o Português.
Para as famílias com crianças, propõe-se uma Eucaristia com Crianças
na Igreja de St. Quintin (onde celebramos habitualmente) também âs
9.00h. Esta será presidida pelo Padre Thomas Winter e contará com a
presença especial das crianças que celebraram a Primeira Comunhão
ao longo deste ano. Também as nossas crianças e famílias foram
convidadas a participar. Aqueles que tomarem parte na Missa com
crianças juntam-se depois à procissão que sairá da Sé no final da
Eucaristia que referimos em primeiro lugar.
Aqui fca então o nosso convite reforçado à participação de todos os
membros da nossa Comunidade

DIA DA COMUNIDADE
Depois de dois anos de pausa, celebramos, novamente, o "Dia da
Comunidade". Trata-se de um dia de ação de graças, de celebração e
de festa, num ambiente marcado pela cultura e pela língua portuguesa.
Conforme já acontecia antes da Pandemia, iniciaremos o dia com a
celebração da Eucaristia ao ar livre, no Pátio do Centro Comunitário. O
acolhimento será às 10.00h da manhã, e a Missa que terá
apontamentos em língua alemã, acontece a partir das 10.45h. Destacase ainda o almoço a partir das 13.30h e a tarde de convívio e festa,
animada com a atuação do Rancho Folclórico Português da nssa
Comunidade.
A Paróquia de St. Peter, conforme é já tradição, está convidada a
participar e na impossibilidade do Pároco se juntar à nossa Eucaristia,
estará presente
Presidente do Conselho Paroquial daquela
Comunidade que nos dirigirá algumas palavras no início da Eucaristia.
No dia 03 de Julho será a vez da Cominidade de St. Peter realizar a sua
festa paroquial, para a qual também estamos convidados, com um
modelo semelhante, ou seja, a Missa da manhã, celebrada em Alemão,
terá alguns elementos em Português.

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
13/Jun Segunda-feira

Mt 5, 13-19

Dia de Santo António de Lisboa

14/Jun Terça-Feira

Mt 5, 43-48

15/Jun Quarta-Feira

Mt 6, 1-6. 16-18

16/Jun Quinta-Feira

Lc 24,46-53

SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
SOLENIDADE
9.00h - Eucaristia na Sé / Igreja de St. Quintin
Domplatz / Quintinstr. 5

L 1: Gen 14, 18-20; Sal: Sal 109
L2: 1 Cor 11, 23-26; Ev: Lc 9,11b-17

17/Jun Sexta-Feira

Mt 6, 19-23

18/Jun Sábado

Mt 6, 24-34

16h - Ensaio do Coro
18h - Rancho da Comunidade

19/Jun Domingo XII do Tempo Comum

Dia da Comunidade

10.45h - Eucaristia, no Centro Comunitário
Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz

L 1: Zac 12, 10-11; 13,1; Sal: Sal 62(63)
L2: Gal 3,26-29; Ev: Lc 9, 18-24
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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