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COMUNIDADE DE LINGUA PORTUGUESA DA UNIDADE PASTORAL  
DE RENENS-BUSSIGNY 

AV. De l’Eglise Catholique 2 B – 1020 Renens 
079 451 84 29 / 021 634 01 44 / com.cath.renens@hotmail.com 

 

 

Informações para as semanas do 15.05.2016 até 22.05.2016 
 

 

• Na Quinta Feira próxima dia 12.05, haverá atendimento normal, a partir das 
15h30 no escritório da Comunidade Portuguesa 

 

• Estamos no mês de Maio dedicado à Virgem Maria; todos os dias na Capela 
haverá a Meditação do Santo Terço, de 2a a 6a às 19h30 e aos Sábados e 
Domingos às 19h00.  

 

• Sábado dia 14/05 às 14h30 teremos um encontro na Igreja de "Notre Dame" du 
Valentin a Lausanne com os catequizandos do 4o, 7o e 9o ano, a fins de vivermos 
juntos o Jubileu da Misericórdia; será a ocasião para os jovens receberem o 
Sacramento da reconciliação, escutar uma catequese acerca do Jubileu e fazerem a 
passagem da "porta santa". Em momentos sucessivos repetiremos este evento com 
os outros grupos da Catequese. 

 

• Domingo dia 15/05 teremos a solenidade de Nossa Senhora de Fátima; haverá às 
17h15 a meditação solene do S. Terço, às 18h00 a S. Missa e como de costume às 
19h00 a procissão nas ruas ao redor da Igreja.  

 

• Domingo dia 015.05 às 15h30 haverá a reunião dos Pais dos catequizandos do 3o 
ano. 

 

• Segunda Feira dia 16.05 na Igreja do Valentin em Lausanne haverá o encontro de 
trodos os grupos do Renovamento Carismático da Suiça. O começo é previsto pelas 
9h00 até às 17h00. Será um momento belissimo para o crescimento espiritual. 
Todos estão convidados. 

 

• Hoje, que é a festa da Mãe, fazemos os parabens a todas as Mães que estiverem 
presentes...  

 
 

 

OUTROS AVISOS:  
 

• Sábado dia 21.05 teremos a festa do Perdão dos Catequizandos do 3o ano e 
Domingo dia 22.05 às 10h00 teremos as Primeiras Comunhões. 

 

• Segunda feira dia 23.05 às 20h00 nas salas em baixo da Igreja teremos a 
apresentação do Curso SILOE; é um curso Diocesano de formação Bíblica aberto a 
todos mas direccionado principalmente para os catequistas ou os que estiverem de 
todas as maneiras interessádos ao aprofundamento da Palavra de Deus. 
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• Quarta feira dia 25.05 às 20h00 na Grande sala, teremos a Assembléia geral da 
Paróquia de St-François. 

 

• Quinta feira dia 26.05 teremos a festa do Corpo de Cristo; às 20h00 haverá uma S. 
Missa solene com a procissão Eucarística. 

 

• Quinta feira dia 26.05 a partir das 16h00, nos locais do Escritório da Comunidade 
Portuguesa, haverá o serviço de atendimento do EPER, direccionado a todos os que 
tiverem problemas ligados à reforma o ligados aàs normativas sociais. Aproveitem 
desta presença preciosa.  

 

• Estão abertas as inscrições para a participação dos Jovens no Dia Mondial da 
Joventude que se terá em Cracovia (na Polonia) no final do próximo mês de Julio, com 
a presença o Santo Padre Papa Francisco. Quem estiver interessádo contacte o Jorge 
ou a Secretaria da Paróquia. 

 

• Estamos recolhendo genros alimentícios não perecíveis a serem destinados através da 
estrutura da Caritas às pessoas que se encontram em dificultade (e saibam qua ha 
bastante....); quem poder ajudar traga suas ofertas na casa Paroquial ao longo da 
semana. 

• Entrega da Sagrada Família (capelinhas) aos que desejam recebê-la em sua casa.  
 
Que a graça e a Paz do Senhor ressuscitado habite em vossos corações e que Sua 
presença vos acompanhe sempre. Que a alegria da Páscoa continue viva nas vossas 
Famílias.            Pe Daniel 


