
Comunidade Portuguesa da U.P. de Renens-Bussigny 
Informações para as semanas do 12.03.2017 até 26.03.2017 

 
 

ATENDIMENTO: Na 5ª Feira dia 16.03 e a seguir no dia 23.03, atendimento normal do Pe Daniel a 
  partir das 16h30.    
   

CATECISMO: Domingo dia 12.03 na Missa das 18h00, Festa do Pai Nosso (Catequizandos do 2o ano);  
   Sábado dia 25.03 às 14h00 na Igreja, confissões dos Catequizandos do 4o até 8o ano;  
 

RECÉM-CHEGADOS: No Domingo dia 19.03, logo a seguir à Missa das 18h00, na Grande sala em 
  baixo da Igreja, faremos um acolhimento das pessoas do nosso País que acabaram de 
  chegar à Suiça nestes últimos meses. Será oferecido um aperitivo para todos. 
 

EPER - SESSÃO INFORMATIVA: Quarta Feira dia 22.03 às 19h00 na sala de espectáculos da Comuna 
  de Renens, o serviço do EPER (Joana da Silva) organiza um encontro para esclarecer a 
  nova normativa que diz respeito a todos os que vivem na Suiça e tenham proprietades ou 
  contas bancárias no Portugal. Estarão presentes Marília Mendes (secretária pela migração 
  do sindicato UNIA) e Elisa Mira (especialista em finanças e contabilidade). 
 

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO: 4a feira dia 15.03 às 08h30 na Capela, haverá uma celebração 
  penitencial; estarão presentes vários padres para atender às confissões individuais. 
 

VIA SACRA: Todas as 6as Feiras da Quaresma às 20h00 na Igreja haverá uma Via Sacra, animada a 
  rotação por uma das Comunidades Linguísticas da nossa Unidade Pastoral.  
 
 

OUTROS AVISOS: 
 

GRUPO de ORAÇÃO do RENOVAMENTO CARISMÁTICO: Encontros às 2as Feiras às 20h30 na Capela 
 

CONFISSÕES: Todas as semanas aos Sábados pela manhã, o Pe. Daniel estará disponível na capela 
  para atender às confissões (9h30 - 11h30) 
 

EQUIPA das FLORISTAS: Pedimos se houver alguém que possa ajudar nesta preciosa tarefa da  
  decoração da Igreja em benefício de todas as Comunidades. Quem estiver disponível, 
  contacte a Secretaria da Paróquia. 
 

GRUPO CORAL: Nosso Grupo Coral necessita de mais pessoas que o possam integrar; Quem estiver 
  disponível se ponha em contacto com Ana Interlandi. 
 

CAMINHO NEOCATECUMENAL: Vai começar mais uma Catequese para Adultos e Jovens a partir de 
  2a feira dia 13.03 às 20h30 nas salas em baixo da casa paroquial; a seguir todas as 
  2as e 5as feiras no mesmo horário.   
  
EXCURSÃO em MONT-SAINT-MICHEL e PARIS: Algumas pessoas da Missão Portuguesa de Lausanne 
  estão a organizar para os dias 3-4-5 de Junho 2017, uma excursão em Mont-Saint-Michel 
  e Paris. Quem estiver interessádo contacte Pedro da Concertina no 021 6250518.  
  Para mais detalhes vejam o cartaz que está exposto.  
 

CURSO de PREPARAÇÃO PARA o BAPTISMO: Próximo encontro para todos os que querem Baptizar 
  ou serem Padrinhos, na 6a Feira dia 24.03 às 20h30 na sala em baixo da Casa Paroquial  
 

CHRISTI PASSIO: 6a Feira dia 31.03 às 20h00 na Igreja de Renens, haverá uma Sagrada representação 
  da Paixão de Nosso Senhor, apresentada pelo Grupo do "Musical-Renens" (o mesmo que 
  no ano passado interpretou a Vida de São Francisco). Todos estão convidados. 
 

Entrega e Benção das Capelinhas 
 

Minha Benção a todos vocês e às vossas Famílias; que a Graça do Senhor vos acompanhe sempre.  

            Pe Daniel 


