PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
Bairro Bela Vista– Erechim/RS

INFORMATIVO PAROQUIAL
Erechim, 06 de Maio de 2017.

MISSAS E CELEBRAÇÕES
Sábado, dia 06 de maio:
 Matriz Nossa Senhora Aparecida – Bela Vista, às 17h
 Comunidade Santa Rita de Cássia – Estevam Carraro, às 18h15
 Comunidade Santo Antônio – Linho, às 18h15
Domingo, dia 07 de maio:
 Matriz Nossa Senhora Aparecida, às 9h
COMUNICAÇÕES DA PARÓQUIA

Visita pastoral do bispo diocesano: no mês de maio, Dom José fará sua visita pastoral à Paróquia Nossa
Senhora Aparecida. Neste sábado, dia 06, visitará a comunidade Santa Rita de Cássia – Estevan Carraro,
na missa das 18h15min.

Zeladoras das capelinhas: no dia 08 de maio, segunda-feira, às 14h, haverá um encontro com as zeladoras
das capelinhas das comunidades da paróquia. Convidamos que todas se organizem para participar, pois
haverá momento de formação e também de combinações práticas para o bom andamento dos trabalhos.

Encontro com os pais ou responsáveis dos catequizandos das etapas da Primeira Eucaristia e da
Crisma, da comunidade da Matriz Nossa Senhora Aparecida, no dia 10 de maio, quarta-feira, às 19h.

Bom Domingo e abençoada semana!
Pe. Cezar Menegat
Pároco

DIOCESE DE EREXIM

Ano Nacional Mariano
“Deus ofereceu ao Brasil, sua própria Mãe” (Papa Francisco)

Sábado próximo, dia 13, centenário da
primeira aparição de Fátima, às 14h, terço e missa
no Santuário com a presença das zeladoras das
capelinhas e às 20h, procissão da Catedral ao
Santuário com missa campal.
No Centenário de Fátima, encontro das
zeladoras das capelinhas e procissão luminosa
A Diocese de Erexim realizará celebrações
especiais comemorando o centenário da primeira
aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal,
no próximo sábado, 13. Às 14h, haverá terço e
missa campal na frente do Santuário com a
participação das zeladoras das capelinhas de toda
a Diocese. Cada paróquia é convidada a levar uma
capelinha. Às 19h30, haverá procissão luminosa
da Catedral ao Santuário e missa campal,
presididas por Dom José e animadas pela equipe de liturgia e canto da Romaria Diocesana. Os devotos
são convidados a levar terço e vela para a procissão. A obra social Santa Marta disponibilizará velas
para quem não levar de casa. A procissão e a missa serão transmitidas pelas Rádios Virtual FM e
Difusão AM, Aratiba de Aratiba e possivelmente outras. Nos outros dias 13 até setembro também
haverá terço e missa às 14h e procissão e missa às 19h30 em agosto e às 20h nos outros meses.
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