FOLHA DOMINICAL
COMUNIDADE PAROQUIAL DAS ANTAS
DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM - 2020-06-28

INFORMAÇÕES PARA A COMUNIDADE PAROQUIAL
(de 28 jun. a 4 jul. 2020)
INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE – A partir de 1 de julho estão abertas as inscrições para a
catequese e decorrem até final de setembro. Para quem já frequenta a catequese deverá
também fazer a renovação da sua inscrição. Para mais informações, contactar a secretaria
paroquial, de segunda a sexta, das 10h30 às 12h00 e das 17h00 às 19h00.
TRANSMISSÃO DA EUCARISTIA DOMINICAL – 28 DE JUNHO – Continuaremos, até ao final
de junho, a transmitir a eucaristia dominical das 11h00. Podem aceder através do seguinte
link: dia 28 junho: https://youtu.be/0D09wt63B_k
EUCARISTIA NA CAPELA DO COLÉGIO DAS ESCRAVAS – Todos os domingos há eucaristia
na Capela do Colégio das Escravas às 12h00.
EUCARISTIA NAS CAPELAS DE BELÉM E CONTUMIL – Retomam as Eucaristia nas Capelas,
com celebrações de 15 em 15 dias, aos sábados às 17h00. Em Belém nos dias 4 e 18 julho e
em Contumil, dias 27 de junho, 11 e 25 de julho.
PEREGRINAÇÃO A SANTIAGO DE COMPOSTELA – POR ETAPAS – Este ano, e devido à
Pandemia, faremos uma peregrinação diferente! Será aos sábados, em 4 encontros, entre
julho e outubro (11 e 25 de julho, 12 de setembro e 10 de outubro), pelos Caminhos
Portugueses (Central e da Costa). As inscrições decorrem até 30 de junho e podem ser feitas
através do email: geral@paroquia-antas.pt Todos os que queiram fazer a experiência do
Caminho de Santiago estão convidados! Mais informações na secretaria paroquial.
CAMPANHA CAMPANÁRIO – BANCO ALIMENTAR
DIAS 27 E 28 DE JUNHO
Na impossibilidade de recolha de alimentos nos
supermercados, este ano o Banco Alimentar conta com
a ajuda das Paróquias:
Podem entregar os alimentos este fim de semana, dias
27 e 28 de junho, ao início das Eucaristias, ou durante
o dia de sábado, na nossa Paróquia das Antas, que
depois serão reencaminhados para o Banco Alimentar.
Convidamos todos os que possam a colaborar para
ajudar as famílias da nossa Cidade que mais precisam,
principalmente nesta altura difícil que estamos a viver.
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