
Comunidade Portuguesa da U.P. de Renens-Bussigny 
Informações para as semanas do 22.01.2017 até 05.02.2017 

 
 

CRISMAS: Celebração Domingo dia 02.04.2017 (com Mgr Alain De Raemy) 
  As inscrições já estão encerradas. Catequeses: às 6as feiras às 20h00 na grande sala. 
 

ATENDIMENTO do Pe. DANIEL: 5ª Feira dia 26.01, haverá atendimento normal (das 15h30   
  às 19h00) 
 

CATEQUESE: Domingo próximo dia 29.01 na Missa das 18h00 teremos a Festa da Luz (dos  
  Catequizandos do 3o ano) 
 
CURSO PREPARAÇÃO PARA O CASAMENTO: Primeiro encontro 5a Feira proxima dia 26.01 às  
  19h30 na Casa Paroquial. Quem quiser participar se enscreva logo na secretaria da  
  Paróquia !!! 
  

ACOLITOS: Estamos a formar mais um grupo de acolitos para o acompanhamento das nossas  
  celebrações litúrgicas. Quem tiver desejo de fazer parte, contacte a Ana Interlandi.  
  Próximo encontro do Grupo Acólitos: Sabado dia 28.01 às 15h00 
 
DOMINGO SOLIDÁRIO: Domingo próximo dia 29 a partir das 11h30 na grande sala, com almoço 
  oferecido gratuitamente. 
 

 
 

OUTROS AVISOS: 
 
 

CONFISSÕES: todas as semanas aos Sábados pela manhã, o Pe. Daniel estará disponível na capela 
  para atender às confissões (9h15 - 11h30) 
 

EQUIPA das FLORISTAS: pedimos se houver alguém que possa assumir esta preciosa tarefa de  
  decoração da Igreja em benefício de todas as Comunidades. Renovamos todos nossos 
  agradecimentos à atual Equipa por todo o trabalho decorativo que foi feito até hoje  
  com grande carinho e amor.   
 

GRUPO CORAL: Nosso Grupo Coral necessita de mais pessoas que o possam integrar; em   
  particular se houver pessoas que gostam de cantar, ou pessoas que sabem tocar  
  algum instrumento musical ou que entendem de música, SÃO OS BEM VINDOS. 
 

O "ESSENTIEL" é o informativo bimensal de nossa Unidade Pastoral e na sua nova edição   
  traz cada vez mais noticias de nossa Comunidade Portuguesa. É muito importante  
  para estar-mos atualizados acerca de todos os eventos da Paróquia. A assinatura  
  por um ano  custa Fr 30.- e vocês poderão recebê-lo diretamente em vossa casa. Os  
  interessados contactem a Secretaria da Paróquia. 
 

GÊNROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS: Necessitamos para redistribuí-los através da Caritas  
  paroquial às pessoas que ainda necessitam. Quem puder ajudar os entregue na Casa 
  Paroquial ao longo da semana.   
 

Entrega e Benção das Capelinhas 
 

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

           Pe Daniel 


