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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 29.05.2016 até 05.06.2016 
 

 

• Terça feira dia 31.05 às 19h30 nas salas em baixo da Igreja, começa o Curso de 
Preparação para o Casamento; 

 

• Estamos para terminar o Mês de Maio, dedicado à Virgem Maria; como concusão 
deste mês teremos, na Terça Feira dia 31.05 às 19h00 nos locais do Foyer da S.te 
Famille, uma celebração em conjunto com a Comunidade Italiana. No final será 
oferecido um aperitivo convivial; cada um está convidado a trazer algo para 
partilhar.   

 

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

 

• Sexta Feira dia 03.06 às 20h30 nas salas em baixo da Igreja, haverá o Curso de 
preparação para o Baptismo. 

 

• Sábado dia 04.06 é o primeiro Sábado do mês, às 09h15 na Capela haverá a 
Adoração Eucarística com a meditação do Santo Terço. 

 

• Domingo dia 05.06 às 16h30 na capela, haverá a reunião dos Pais dos 
catequizandos do 6o ano em vista da Comunhão solene. 

 
OUTROS AVISOS:  
 

• A Catequese deste ano dos nosso jovens e meninos termina no Domingo dia 12 de 
junho. 

 

• A Comunhão Solene dos catequizandos do 6o ano está prevista para Domingo dia 
20.06.2016  

 

• 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 


