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-novembro
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Comunidade
Cristã

Comunhão
com Deus em Jesus Cristo
e uns com os outros

Celebrar a fé
Plano das missas nas nossas comunidades :
Outubro 2020
04.10 Primeiro domingo do mês, XXVII Comum
Missa em Offenbach: 09:30 h Ober-eschbach: 11:30 h
11.10 – Segundo domingo do mês, XXVIII Comum A
Missa em Offenbach às 09:30 h
Missa de Primeira comunhão em Nieder-Eschbach, 11:30 h.
18.10 - Terceiro domingo do mês, XXIX Comum A
Missa de Primeira comunhão, Offenbach: 09:00 h
Harheim: 11:30 h
Kelsterbach: 16:00 h
25.10. Quarto domingo do mês, XXX Comum A
Domingo de integração. Participamos nas celebrações de domingo
nas paróquias onde vivemos
Novembro 2020
01.11 - Primeiro domingo do mês – Todos os Santos
Offenbach: 09:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h Lollar: 16 h
08.11 - Segundo domingo do mês – XXXII Comum A
Offenbach: 09:30 h Ober-Eschbach: 11:30 h
15.11 - Terceiro domingo do mês – XXXIII Comum A
Offenbach: 09:30 h Harheim: 11:30 h Kelsterbach: 16 h
22.11 - Quarto domingo do mês – Cristo Rei
Offenbach: 09:30 h
29.11 - Quinto domingo do mês – I Advento B
Offenbach: 09:30 h Harheim: 11:30 h
Endereços das igrejas :
> Igreja de Ober-Eschbach: An der Leimenkaut 5 – 61352 Ober-Eschbach
> Igreja de Harheim: Philip-Schnell-Str. 65 – 60437 Frankfurt-Harheim
> Igreja de St. Paul Offenbach : Kaiserstr. 60 – 63065 Offenbach
> Igreja de Lollar : Ostendstr. 1 – 35457 Lollar
> Igreja de Kelsterbach St. Markus, Gerauer Straße 1 – 65451 Kelsterbach

Imagem da capa: jn

TOME NOTA

este mês
Celebrar a Comunhão

Atenção à
alteração no
horário das
missas da
primeira
comunhão:
Dia 11.10.2020
às 11:30 em
Nieder-Eschbach
Dia 18.10.2020
às 09:00 h em St.
Paul Offenbach

A celebração da primeira comunhão que todos ou
quase todos os anos temos na comunidade é ou devia
ser, para além da festa, uma grande ocasião para a
comunidade se interrogar sobre a sua identidade. Que
comunidade somos? Como vivemos a comunhão que
celebramos? Que tipo de união se vive entre nós?
Uma união aberta que procura acolher quem chega ?
Uma união viva, a crescer, a partir do Espírito que nos
renova?
É verdade que a festa da primeira comunhão se
tornou, com o tempo, um ritual social, onde a
dimensão de fé tem de lutar para se afirmar... Mas
mesmo assim queremos testemunhar aqui a seriedade
com que a maioria das crianças e seus pais
acompanham a preparação desta festa, ou seja, a
caminhada catequética que ao longo de 2 anos
propomos. Mais do que aprender “doutrina”, trata-se
de comprender aquilo que celebramos. E celebramos a
amizade com Jesus Cristo e a união uns com os os
outros, que dela se gera como um fruto, como um
cacho de uvas na videira.
Este ano catequético que passou foi diferente de
todos os outros. As medidas de segurança exigidas
pelo virus afectaram também os nossos encontros.
Procurámos manter o contacto com as crianças via
internet. Mas a internet não consege tudo. Estamos
conscientes de que a comunhão da Igreja - a
comunhão da Eucaristia - é obra do Espírito de Deus.
E o Espírito de Deus trabalhou sempre as nossas
crianças. Não fez pausa. Vamos celebrar com elas a
comunidade que somos e queremos: comunhão com
Deus e uns com os outros.

A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Outubro 2020
01 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h, na Igreja de St. Paul,
Offenbach
03 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00 h na
sala da Missão em Offenbach
06 Terça – Reunião do conselho paroquial, no Centro comunitário,
Offenbach, 18:00 h
09 Sexta – Encontro de preparação para primeira comunhão, grupo de
Harheim ensaio geral, na Igreja de Nieder-Eschbach às 19:00
10 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00 h na
sala da Missão em Offenbach
14 Quarta – Encontro acólitas e acólitos de Offenbach, 15:30 h – 17:30 h
no Centro comunitário, Offenbach
16 Sexta – Encontro de preparação para primeira comunhão, grupo de
Offenbach, ensaio geral na Igreja de St. Paul às 17:00 h
17 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00 h na
sala da Missão em Offenbach
24 Sábado – Encontro de acólitas e acólitos em Harheim, das 15 h-17:00 h
- Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00 h na sala
da Missão em Offenbach
31 Sábado – Recitação do Terço (Outubro: mês do rosário!) às 18:00 h na
sala da Missão em Offenbach

Novembro 2020
02 Segunda – Dia de todos os fiéis defuntos. Faremos um momento de
oração por todos os fiéis defuntos nas missas do domingo,
01.11.
05 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19:00 h, na Igreja de St.
Paul, Offenbach

Missas nas festas da primeira comunhão
Uma vez que continuamos ainda com limitações impostas pela prevenção
sanitária, as igrejas mantêm um número reduzido de lugares.
As famílias das crianças estão informadas de que dispõem de um número
limitado de lugares a distribuir por elas entre familiares e convidados.
Para os membros da Comunidade que não sejam convidados de nenhuma
criança, temos também uma quota de lugares reservados. Para melhor
podermos organizar a celebração, pedimos a todas as pessoas que
gostariam de vir à missa nesses dias de festa para se inscreverem com
antecedência.
Podem fazê-lo contactando o pe. Carlos (para a missa de Offenbach, ver os
contactos telefónicos abaixo) ou a Gorete Quinta (para a missa de NiederEschbach) pelo telefone 0177 9773985. Obrigado !

Gestos de solidariedade
No domingo, 06.09., realizámos nas comunidades a colecta para as
vitimas do Corona. Recolhemos 135,10 € distribuídos pelas seguintes
comunidades:
Offenbach: 77,30 €
Ober-Eschbach: 57,80
No domingo, 20.09.2020, foi a colecta para a Caritas diocesana. Juntámos
112,25 € distribuídos da seguinte forma:
Offenbach: 83,00 €
Kelsterbach: 29,25 €

Horário do escritório da “missão” em Offenbach:
Terças-feiras
Quartas-feiras
Quintas-feiras

10 -12 h

15 - 19 h
15 – 19 h
15 – 19 h

Em caso de urgência, contacte:
* Padre Carlos Figueiredo – 0176 72937486
* ou a paróquia onde vive (da qual somos também membros!)
Contacto do escritório consular em Hattersheim: 06190 9753490

Da videira ao cacho de uvas...
A comunhão que celebramos é sinal
(sacramento) da comunhão com Deus ,
em Jesus Cristo, e uns com os outros
Na palavra “comunhão” que usamos correntemente para designar a participação no sacramento da Eucaristia, há duas palavras que se juntaram:
“comum” e “união”, a união comum, a união uns com os outros. Comunhão
é antes de mais união. De que união se trata quando falamos e celebramos
a comunhão? Que união é essa que se traduz na partilha e na recepção do
“Pão” que Jesus nos mandou partir e partilhar em Sua memória?
Amizade com Jesus e adesão ao Seu Evangelho.
Os primeiros discípulos de Jesus foram chamados com um convite a uma
amizade: “Vinde comigo” (Marcos 1,17). Tratava-se nada mais do que
seguir Jesus, acompanhá-lo, ficar com Ele. Irer “morar” com Ele. “Mestre,
onde moras?” perguntaram alguns. “Vinde e vede”, respondeu Jesus.
“Foram, viram e ficaram junto dele nesse dia”, anota o Evangelho de S. João
(João 1,38-39).
Esta amizade dos primeiros discípulos e discípulas com Jesus é o fundamento de tudo o que Ele lhes vai propor, é a base de tudo o que eles vão
viver juntos. Vão ouvir a Sua pregação da Boa Nova no meio do povo, vão
ser testemunhas da Sua maneira nova de falar de Deus, vão ver os Seus
“milagres”, vão acompanhá-lo para Jerusalém sem perceber o que ali vai
acontecer, vão passar pela experiência da entrega, da paixão e da morte do
seu amigo Jesus... E se depois da morte se mantêm unidos e fazem a experiência dos encontros com o Ressuscitado é porque essa grande amizade
que os ligava a Jesus de Nazaré já tinha “consistência”, já tinha história, já
ganhara mesmo raízes nos seus corações. A sua união a Ele tornara-se
comunhão, unia-os a Ele e uns aos outros.
“Já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o
que ouvi ao meu Pai” dizia-lhes Jesus nos últimos dias da sua vida (João
15,15). Realmente Jesus introduziu os seus discípulos em tudo o que Ele
tinha para nos dar, sobretudo envolveu-os na Sua comunhão com Deus,
com o “Pai”.

Ao longo do Evangelho, não faltam imagens e palavras que se referem a
esta união, a esta amizade criadora de comunhão. Uma das mais expressivas é a imagem da videira.
“Eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu
permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto por si mesma se não
estiver na videira, assim acontecerá convosco se não estiverdes em mim. Eu
sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele esse dará muito
fruto” (João 15, 1.4-5).
A união a Jesus e com Jesus é algo de vivo (Jesus escolheu a imagem de
uma planta, a videira, que todos os anos se renova de forma radical). União
que é vida e dá vida. E a vida vê-se pelos frutos que dá.
Jesus mostra a profundidade desta união ao revelar-nos que união a Ele é
união a Deus (ao “Pai”). Ele é o agricultor. Ele, Deus, está mais do que
ninguém interessado e empenhado na união entre todos os seres humanos,
num mundo de comunhão. Jesus veio para convidar e “ganhar” a
humanidade para esta união, para esta comunhão. Os frutos desta união
estariam à vista: um mundo de justiça, de paz, de verdade, de respeito pelo
Outro como irmã e como irmão... Cachos de uvas da videira que é Jesus
Cristo, sinais do Reino de Deus em crescimento!
União uns com os outros numa comunhão aberta e que dá fruto
O livro dos Actos dos Apóstolos dá-nos a imagem da primeira comunidade
cristã como de uma grande união em comunidade: uma comunhão. Os
primeiros cristãos “eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união
fraterna, à fracção do pão e às orações... Todos os crentes viviam unidos e
possuiam tudo em comum” (Actos 2,42). Imaginamos facilmente quanto
esta comunidade a nascer deve ter impressionado os seus
contemporâneos. À pergunta “porque vivem assim” – que não deixariam de
pôr, a resposta era clara: “são os discípulos de Jesus de Nazaré”. E lendo o
livro dos Actos a seguir aos evangelhos, nós entendemos bem: eram os
primeiros frutos do Evangelho de Jesus.
Esta imagem da comunidade cristã da primeira hora marca a vida da Igreja
até hoje: aquela comunidade dos começos é, pelo menos a nível espiritual,
o ideal da comunhão que procuramos viver em Igreja, da comunhão que
celebramos, da comunhão que procuramos.
Jn

Aqui
e agora

“Caminho Pastoral”
(Pastoraler Weg)
- o processo de re-estruturação
da diocese de Mainz continua

Em carta dirigida aos cristãos da diocese, de modo especial aos que mais de
perto estão a participar no processo de reformas designado de “caminho
pastoral”, o nosso Bispo, Peter Kohlgraf, agradece todo o empenhamento e
estimula o prosseguimento da reflexão em curso, no sentido de
clarificarmos como é que se pode e se deve ser cristão hoje e nos anos que
se seguem. “Com a crise do virus corona, continua e concretiza-se ainda
mais na questão de saber o que é que as pessoas de hoje precisam”.
Está decorrer ainda a primeira fase deste processo, orientada para a
análise daquilo que há em cada área pastoral. Trata-se de números e dados
concretos daquilo que existe, por exemplo, dos espaços que a Igreja tem à
disposição em cada lugar, em cada cidade (Igrejas, centros, salas...). Mas
trata-se sobretudo de ver que “lugares de Igreja” (“Kirchorte”), lugares
onde a Igreja está presente, com as suas actividades e propostas, com os
seus agentes pastorais e com toda a diversidade de recursos. Mas trata-se
também de uma reflexão crítica sobre a pastoral que se tem feito. O que é
que se mostrou como indispensável? Que dificuldades e desafios temos
encontrado? O que é que podemos pôr de lado? E sobretudo: onde é que
vemos necessidade uma acção e intervenção pastoral? Onde é que está a
falhar ou a faltar uma presença qualificada de Igreja ? Necessitamos de
novas iniciativas (um centro de pastoral social? Um centro de
espiritualidade? Um centro voltado para a formação?)? Onde é que no
futuro vamos continuar a ter celebrações litúrgicas ? E celebrações em que
variedade?
Todas estas questões e temas estão a ser distribuídos aos grupos de
trabalho que se dedicam ao caminho pastoral. Como escreve o nosso
bispo (ver texto na página ao lado) o importante é que, apesar de todas as
dificuldades (como os atrasos levantados pelo covid) ou inseguranças na
aplicação deste processo, importante é “continuar juntos a caminho!”

Continuar juntos a caminho
Desde o começo foi para mim uma preocupação que o Caminho Pastoral
fosse um processo assumido e participado de forma alargada. Temos de ver
de forma muito realista que os processos de participação têm limites, em
vista das limitações provocadas pela pandemia do virus corona e das
limitações de tempo e às vezes também por falta de adesão. Nos processos
a nível de vigararias (“Dekanate”) é absolutamente indispensável que pelo
menos todos os agentes profissionais e os conselhos paroquiais sejam bem
envolvidos neles. Além disso, todos os membros das comunidades e
interessados de fora deviam ter a possibilidade de estar informados e de
participar, por exemplo através da “homepage”, de “newsletter” e boletim
paroquial, video-conferências, e-mail e telefone, sondagens e reuniões de
grupo ou de outras formas.
O diálogo continuado a nível da vigararia é importante para poder motivar
muita gente a entrar neste caminho, ter em atenção as suas opiniões e
preocupações e guardar ideias preciosas e impulsos para a continuação
deste caminho. Além disso só assim se pode atingir o objectivo de obter a
maior aceitação possível das opções fundamentais do plano pastoral da
vigararia.
Também entre a Diocese e as vigararias é importante que aconteça um
diálogo intenso. Isso acontece em primeiro lugar na assembleia diocesana e
no conselho diocesano de pastoral, no conselho presbiteral, no conselho de
católicos assim como em todas as conferências diocesanas...
Todos estes esforços têm em vista a preocupação de que o Caminho
Pastoral não seja só o meu caminho ou o caminho de alguns “funcionários”,
mas sim um verdadeiro caminho comum do maior número possível de
pessoas da nossa diocese. Trata-se realmente da questão de saber como
vamos partilhar também no futuro a nossa vida e nossa fé.
Por favor, entre neste caminho e participe – pelo seu interesse e pela sua
escuta, pelo seu voto e pela sua oração !
Peter Kohlgraf,
Bispo de Mainz

à procura da palavra

Oração em tempo de doença
Deus eterno:
inclina-Te sobre nós
no Teu amor ardente
que nos une a Ti,
nós criaturas do Teu amor
- o mesmo amor com que criaste
o Teu Filho
na primeira aurora da criação
antes de todas as criaturas.
Olha para a nossa miséria
- a nossa doença e, por amor do Teu Filho,
liberta-nos dela
e conduz-nos à alegria
da nossa salvação!
Santa Hildegard de Bingen
(cuja festa se celebra a 17 de setembro)

Rir faz bem
Gémeos I
- Já soube que foste pai de dois
gémeos e aproveito para te dar
os parabéns. Qual é a melhor
hora para lá ir a tua casa vê-los?
Responde o amigo:
- Aparece por lá, por volta duas
da madrugada, que é quando eles
estão mais despertos!
Gémeos II
Os gémeos fazem anos e estão a
abrir as prendas. Quando chega a
vez da prenda da avó, abrem as
caixas e deparam-se com pistolas
de água, que correm logo a
encher.
Espantado, diz o pai à mãe:
- Ó mãe… Então foi-lhes dar
pistolas de água? Então não se
lembra de estar sempre a
resmungar comigo e com o mano
por estarmos sempre a molhar a
casa toda com as nossas pistolas?
A senhora sorri e diz,
calmamente:
- Lembro, pois…
Sono perdido
Um maluco estava a espreitar
para debaixo da cama e outro
pergunta-lhe:
- Porque é que estás para aí a
espreitar?!

O outro:
- É que esta noite, quando me
deitei, perdi o sono e, agora,
ando à procura dele…
Comandante
Um comandante, achando que os
seus subordinados não estavam a
respeitar a sua liderança,
resolveu colocar a seguinte placa
na porta do seu gabinete, logo
que chegou pela manhã:
-Aqui quem manda sou eu!
Ao voltar de uma reunião,
encontrou o seguinte bilhete
junto à placa:
-A sua esposa acabou de ligar e
disse para o comandante levar a
placa dela para casa.
Memória
Sentados num banco de jardim,
dois idosos reformados,
recordavam tempos passados. Diz
um, a certa altura:
- Tenho oitenta e dois anos e não
me lembra de ter dito uma
mentira em toda a minha vida.
E o outro:
- Acredito. Nestas idades já
ninguém pode confiar na
memória…

Mais vale recusar com graça,
do que dar com grosseria.
Provérbio popular

A comunhão com Cristo
é o centro da vida do cristão
e por isso também o centro do agir catequético.
A catequese orienta-se para formar pessoas
que conhecem cada vez melhor
Jesus e o seu evangelho da salvação libertadora.
Elas devem viver
de um encontro profundo com Ele
e decidir-se pela sua forma de viver
e pelos seus sentimentos,
esforçando-se por realizar
nas diferentes situações históricas
a missão de Cristo,
quer dizer, o anúncio do Reino de Deus.
Novo Directório Catequético 2020
(Conselho Pontifício para a nova Evangelização)
nr. 75
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