
Comunidade Portuguesa da U.P. de Renens-Bussigny 
Informações para as semanas do 21.05.2017 até 11.06.2017 

 
 
 

ATENDIMENTO: 5a Feira dia 01.06, atendimento normal do pe Daniel, a partir das 15h30.    
 

 

S. TERÇO:  O Mês de Maio é o mês dedicado à Virgem Maria. Todos os dias, temos a meditação do 
  S. Terço às 19h30 na Capela. 
 
ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO: Como de costume 4a Feira dia 31.05 às 19h30 no local do  
  Foyer da Ste Famille haverá o encerramento solene com uma pequena procissão no  
  interior do pátio das freiras. A seguir haverá um aperitivo convivial. 
 
CATEQUESE: Domingo dia 11.06 haverá a festa da Ave Maria dos Catequizandos do 1o ano. 
  INSCRIÇÕES NA CATEQUESE PELO 1o ANO: estarão abertas a partir do dia 1o até dia 30 
  de Junho. 
 
GRUPO CORAL: encontro de avaliação, na 6a Feira dia 01.06 às 20h00 no Escritório da Comunidade 
  Portuguesa. 
 
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA do PRIMEIRO SÁBADO do MÊS: Será Sábado próximo dia 03.06 às 09h15 
  na Capela 
 
COMUNHÃO SOLENE: Domingo próximo dia 04.06 às 10h00 teremos a Comunhão Solene dos  
  Catequizandos do 6o ano; Devido a um malentendido involontário com conseguente 
  equivocação de datas, teremos que celebrar na Grande Sala em baixo. Pedimos  
  desculpas a todos pelo inconveniente.  
 
BAPTISMOS: Receberam o Sacramento do Baptismo nesta semana, Elea Pinto Riomar e Cinthya dos 
  Santos. Para estes meninos e pelas respectivas famílias nossas melhores felicitações.  
 
 

 

OUTROS AVISOS: 
 

 

CONFISSÕES: No próximo Sábado dia 03.06 o Pe Daniel estará dsiponível pelas confissões a partir 
  das 10h15 logo que terminar a Adoração Eucarística.   
 

JANTAR de APOIO e SOLIDADRIEDADE: Sábado dia 10 de Junho a partir das 19h00, na Grande Sala, 
  será oferecido um jantar cujo benefício será dado como contribuição para as   
  necessidades da Paróquia de St-François de Renens, da qual fazemos parte. A custo da 
  entrada será de Fr 25.- e prevê uma francisinha com fritas, bebida e sobremesa e  
  animação surpresa... Para os tikets de participação, que já estão à venda, procurem a 
  Avelina ou Florbela ou a Pe Daniel nas 5as Feiras no escritório.  Todos estão convidados. 
 

EXCURSÃO em MONT-SAINT-MICHEL e PARIS: Na 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. Vejam cartaz no fundo 
 
 

Entrega e Benção das Capelinhas 
 
 

Que a alegria pascal continue sempre viva nos vossos corações e nas vossas famílias; que o Senhor 
vos abençoe e vos acompanhe sempre.  

            Pe Daniel 


