
Comunidade Portuguesa da U.P. de Renens-Bussigny 
Informações para as semanas do 17.09.2017 até 01.10.2017 

 
 

ATENDIMENTO: Na 5a Feira dia 21.09, não havera atendimento devido a compromisso de Pe Daniel 
  no Vicariato de Lausanne; também na 5a Feira dia 28.09, não haverá atendimento  
  devido o Pe Daniel estar implicado na Sessão Pastoral Diocesana. Quem necessitar,  
  telefone na 3a ou 4a feira próximas dias 19/9 ou 20/9.  

 
CATEQUESE: * O Ano catequético 2017-2018, já começou no Domingo dia 03.09;  
  * Quem ainda quer escrever o próprio filho pelo 1o ano, procure a Coordenadora da  
     Cateuese, Sonia Ferreira. 
  * Domingo dia 24.09 às 16h30 encontro dos pais dos Catequizandos do 1o ano. 
  * Domingo dia 01.10, no decorrer da Missa das 18h00 haverá a Festa do Acolhimento 
    dos Catequizandos do 1o ano.  
 
ENCONTRO de GRUPOS:  
  * 6a Feira dia 22.09 às 20h00, teremos um encontro dos representantes de todos os  
     Grupos da Comunidade Portuguesa a fins de organizarmos o novo ano pastoral.  
 

  * Domingo dia 24.09 todos os membros de todos os Grupos Pastorais de cada Comunida- 
     de da Paróquia estão convidados a participar junto com o Pe Thierry num encontro de 
     confraternização que começará com o almoço do Domingo solidário e terminará na 
     Paróquia de St. Jean em Lausanne com a participação num evento musical cuja entrada 
     será oferecida gratuitamente a todos os participantes.  
 
DOMINGO SOLIDÁRIO: está previsto para Domingo 24.09; um almoço é oferecido gratuitamente. 
 
"CAFÉ DEUIL": Sábado 23.09 às 15h30, sala Cana em baixo da Igreja: é uma ocasião de encontro e de 
  solidariedade promovido pela Equipa dos Funerais da paráoquia, para todos os  
  familiares que neste tempo padeceram a perda de um proprio ente querido.  

 

OUTROS AVISOS: 
 

AUSÊNCIA do Pe DANIEL: O Pe Daniel, estará ausente da Paróquia desde 2a feira dia 25.09 até 5a 
  feira dia 28.09 por ter que participar na Sessão Pastoral Diocesana em Ranft . 

 
CONFISSÕES: Aos Sábados pela manhã das 09h30 até 12h00.  
 
FESTA das COMUNIDADES: se terá no Domingo dia 08.10; às 10h30 Missa única por todas as Comu- 
  nidades linguísticas. Depois haverá entretenimentos e quiosques com especialidades 
  típicas de cada região.  
 
CRISMAS 2018: Por decisão do Grupo Pastoral, teremos as Crismas também no 2018; estão previstas 
  para o Domingo dia 10.06.2018. Iscrições a partir do dia 02.01.2018. 
 
ACOMPANHAMENTO dos DOENTES: Com a colaboração dos Ministros extraordinários da Eucaristia, 
  formamos uma pequena equipa que juntamente com o Pe. Daniel, se encarrega de visitar 
  regularmente os que se encontram doentes em casa ou nos hospitais e que desejem  
  receber a Santa Comunhão. Quem necessitar, contacte o Pe Daniel (tel. 079 451.84.29) 
 
FESTA de NOSSA SENHORA de FÁTIMA: Está prevista para Domingo dia 15.10 no esquema normal 
  (17h15 Meditação S. Terço, 18h00 S. Missa, 19h00 Procissão nas ruas ao redor da Igreja)  
 

Entrega e Benção das Capelinhas 
Que a alegria da resurreição de Cristo continue sempre viva nos vossos corações e nas vossas 
famílias e que o Senhor vos abençoe e vos acompanhe sempre. Boa semana a todos...       
              Pe Daniel 


