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Jesus envia os seus discípulos dois a dois, porque está
consciente daquilo que lhes é confiado: uma mensagem
difícil de proclamar, nem sempre bem recebida. Ele
sugere-lhes para rezar para que sejam numerosos no
campo

da

seara;

se

há

trabalho,

são

precisos

trabalhadores. Previne-os: a sua fragilidade encontrará
forças hostis. Devem pregar o Reino de Deus, mas
Satanás

espera-os

e

procurará

impedir

o

estabelecimento deste mundo melhor. Jesus pede-lhes
para estarem completamente despojados de dinheiro, de
saco, de sandálias, de congratulações, para estarem
apenas preocupados com o crescimento do Reino que
se reconhece no dom da Paz e com o levantar dos
homens e mulheres que a doença impede de estar de pé.
Os discípulos podem, então, pôr-se a caminho. Estão
prevenidos, Jesus não os deixa na ilusão. É respeitando
este contracto que encontrarão a felicidade, a alegria
completa.

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.

GRANDIOS

AGENDA
04/Jul Segunda-feira

Mt 8, 18-22

05/Jul Terça-Feira

Mt 8, 23-27

06/Jul Quarta-Feira

Mt 16, 13-19

SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO
PAULO

07/Jun Quinta-Feira

Mt 9, 1-8

08/Jul Sexta-Feira

Mt 9, 9-13

16.30h - Conselho Comunitário

09/Jul

Sábado

Mt 9, 14-17

16h - Ensaio do Coro
18h - Rancho da Comunidade
No dia 9 de Julho, acontece, pela primeira vez em Mainz, o Festival
GranDIOS. Uma organização da Centaral de Jovens da Diocese de
Mainz. Trata-se de um evento para gente jovem, aberto a todos, com
muita música, animação e um programa bastante diversificado. O
Festival terá início às 11.30h, na praça junto à Casa Episcopal e
estende-se até às 24h. Durante a tarde, haverá workshops e pontos de
animação por toda o centro da cidade, a partir das 18h, os palcos
assumem o lugar principal com muita música, assegurado pelos
concertos de diversas bandas conforme se vê no cartaz.
Também Portugal e a língua Portuguesa ganhará visibilidade, uma vez
que um dos Stands será dedicado àsJornadas Mundiais da Juventude e
à próxima Jornada em Portugal.
Está confirmada a presença de uma equipa de apoio que voará de
Portugal de propósito para o evento e que, nestemomento organiza o
Stand referido. Além disso, está também confirmada a presença do
Padre João Paulo Vaz, co-autor do Hino das JMJ em Portugal, que
marcará presnça no Palco principal na abertura do evento.
Para que também os nosso jovens possam tomar parte ativa nesta
atividade e epois de uma longa pausa, convidamos todos os
interessados, mesmo que não façam parte do Grupo Sag Ja a tomar
parte num encontro especial no próximo sábado às 16.00h no Centro
Paroquial.

10/Jul Domingo XV do Tempo Comum
09h - VAMOS A WIESBADEN
Eucaristia seguida de convívio
L 1: Is 66,10-14c; Sal: Sal 65(66)
L2: Gal 6,14-18; Ev: Lc 10,1-12.17-20
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
mês em 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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