
Domingo XXIX do Tempo Comum

Paróquia de Cristo Rei
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ANÚNCIOS SEMANAIS
17 a 23/10/2016

«Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam»

Tempos, lugares e grupos de oração na paróquia
Continuamos a lembrar, através da Folha Informativa, os momentos de oração nas Paróquias de Algés e Cruz 
Quebrada, antes de apresentar, em próximos números, as obras de apostolado e, depois, as de caridade.

Acolhimento e bênção dos novos universitários
No Domingo 23 de Outubro teremos como intenção da celebração da Santa Missa, na Igreja Paroquial de 
Algés, às 19:00, os novos universitários. Pedimos aos jovens e famílias que conheçam colegas ou familiares a 
entrar este ano no ensino superior que os convidem para esta celebração e também aos universitários dos 
anos anteriores que nela participem como sinal de comunhão, pedindo a Deus a sabedoria do Alto como luz 
da própria ciência humana.
Entretanto a Missa das Universidades, para toda a cidade, será no dia 20, quinta feira, às 18:45 na Igreja do 
Coração de Jesus.

Coral Cristo Rei
O Coral Cristo Rei, nas suas três vertentes, cultural, solidária e paroquial, convida os que tenham gosto de 
cantar, de louvar a Deus e de contribuir para salvar o mundo através da arte, particularmente em vozes 
masculinas, a fazer parte deste mesmo coral. O coro será dirigido por Maria Serra que terá o primeiro ensaio 
no serão de segunda feira, 24. Os contactos e mais informações sejam tidos com Aldina Gonçalves. Tel. 917 
929 942.

Família de Afrin
Anunciamos com alegria a felicidade destas primeiras semanas nas nossas paróquias desta Família que 
continuamos a acompanhar através de tantos gestos de partilha e de acolhimento. Graças a Deus! Nesta 
nova estação do ano, pedimos para esta família composta por cinco pessoas alguns agasalhos mais quentes, 
cobertores e sapatos de Inverno. Como tem sido até aqui, para concentrar a informação e coordenação 
destas ofertas fica a Irmã Rosa Braga (Missionárias Espiritanas). Tel. 962 923 143.

Terço Missionário
Na ante-vigília do Dia Mundial da Missões, as Irmãs Espiritanas (congregação missionária feminina, residente 
na paróquia de Cruz Quebrada) promove a recitação do terço missionário. Será, se Deus quiser, no dia 21, 
sexta-feira, na Igreja da Cruz Quebrada.
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