PARÓQUIA CATEDRAL SÃO JOSÉ
INFORMATIVO PAROQUIAL
Convidamos a comunidade para as missas nos seguintes dias e
horários:

NA CATEDRAL
- Sábado, dia 12, às 16h.
- Domingo, dia 13, às 9h e às 18h.

NAS CAPELAS
- Divino Espírito Santo e São Caetano, sábado, dia 12, às 17h30.
- N. Sra. De Fátima-Km 06, dia 19, sábado, às 19h30, juntamente com a Capela Santa Lúcia-Km 06,
Missa Vocacional com Pe. Giovani e Seminaristas. Após a missa, confraternização.
- São Roque-Montanha Alegre, dia 20, domingo, às 10h30, missa e festa do padroeiro.

RECADOS
- Em comemoração ao Centenário das Aparições de Fátima: domingo, dia 13, às 14h, terço e
missa no Santuário e às 19h, com procissão, saindo da Catedral São José até o Santuário Nossa
Senhora de Fátima, com bênção do Monumento e do Velário.
- Tríduo preparatório na Catedral São José:
Dia 16, quarta-feira, às 18h15, missa com participação Colégio Franciscano São José.
Dia 17, quinta-feira, às 18h15, missa com participação do Colégio Marista Medianeira.
Dia 18, sexta-feira, às 14h30, tarde de oração com adoração e missa do Apostolado da Oração da
Cidade e às 18h30, Oficio de N. Senhora – Akathistos, com Pe. Sala e Coral N. S. de Fátima.
- Comemoração pelos 98 anos da Paróquia São José e Renovação dos Ministros: No próximo
sábado, dia 19, às 16h missa com renovação dos Ministérios de 28 Ministros da Eucaristia e Agentes
da Pastoral da Saúde e comemoração pelos 98 anos da Paróquia São José. Após a missa, coquetel de
confraternização no sub-solo.
- Celebração da Assunção de Senhora e Dia dos Religiosos: dia 20, domingo, às 9h e às 18h.
- Bispo convida para inaugurações: Dom José Gislon, com imensa alegria e profunda gratidão à
Deus e aos benfeitores do projeto de revitalização do Santuário, presente da Diocese de Erexim a
Nossa Senhora no centenário de suas aparições em Fátima, está convidando os padres, os diáconos,
os colaboradores do projeto, agentes de pastoral, religiosos, membros dos conselhos comunitários e
paroquiais, enfim os diocesanos para a bênção da nova imagem e seu monumento remodelado, bem

como, do velário, neste domingo, dia dos pais, no final da missa após a procissão da Catedral ao
Santuário, às 19h. Convida também, para a missa com bênção do Santuário revitalizado e dedicação
do seu altar no próximo domingo, Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, às 16h.

Pe. Alvise Follador, Pe. Maicon André Malacarne e Diac. João Pascoal
Pozza

