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PLANO MENSAL DAS MISSAS E CELEBRAÇÔES
Offenbach: Primeiros, segundos e terceiros domingos, 15:00 h
na Igreja de St. Paul (Kaiserstr. 60)
Quartos domingos – domingo da integração
Harheim e Ober-Eschbach
Primeiros e segundos domingos, às 12:00 h. em Ober-Eschbach
Terceiros domingos de cada mês, às 12:00 h., em Harheim
Quartos domingos - domingo da integração.
Missa em Harheim no sábado antes do quarto domingo (missa
vespertina) às 18:30 h. com a comunidade alemã, em dias a anunciar
Lollar

- primeiros domingos do mês, às 17:00 h.

Grupos e actividades regulares
(com encontros a ritmo semanal):
Segundas-feiras: Grupo coral NOVA TERRA, Offenbach, às 20:30 h
Terças-feiras: “Caminhar – meditar” às 08:30 h
Quintas-feiras: tardes de convívio dos "Reformados", na “Missão”, a partir das
15:30 h
Sextas-feiras: Rancho Folclórico da Missão de Offenbach, a partir das 20 h
Sábados: Catequese da infância em Harheim (16:30 h)
Sábados: Coro juvenil ASAS DE VIDRO em Offenbach
Sábados: Grupo coral de Harheim/Ober-Eschbach, às 17:30 h.

Horário do nosso escritório (Marienstr 38, Offenbach):
Terças-feiras
Quartas-feiras
Quintas-feiras

10:00 –12:00 h 15 – 19:00 h
15:00 – 19:00 h
15:00 – 19:00 h

Em caso de urgência, contacte:
* Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 01761 2539038
* Pfr. Sohns - Offenbach - 069 800713 11
* ou a paróquia onde vive.
Informações
sempre
actuais
em
www.portugiesische-gemeinde.de
Esteja também ao corrente da vida da comunidade pelo facebook:
comunidadecatolica.offenbach
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Dezembro 2014
24 Quarta – Natal – Missa festiva da vigília de Natal em Offenbach,
19:00 h (St Paul).
25 Quinta - Natal – Missa solene da festa do Natal do Senhor em
Harheim (12:00 h.)
28 Domingo – Não há missa em língua portuguesa em nenhuma
comunidade. Somos convidados a participar nas eucaristias das
paróquias onde vivemos

A todos/as os/as nossos/as leitores/as desejamos
um bom Ano Novo 2015 em saúde, paz e alegria!
Janeiro 2015
01 Quinta – Ano Novo. Festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Dia
Mundial da Paz.
Não há missa em língua portuguesa em nenhuma comunidade.
Somos convidados a participar nas eucaristias das paróquias onde
vivemos.
04 Domingo – Missa em Ober-Eschbach (12:00), Offenbach (15:00 h) e
Lollar (17:00 h).
05 Segunda – recomeço dos ensaios do Grupo Nova Terra, Offenbach
06 Terça – “Dia de reis”. Encontro de acólitos (de Harheim e de
Offenbach), 10-16 h.
09 Sexta – Permanência consular, 10-15:00 no nosso Centro comunitário,
Offenbach
10 Sábado – Encontro de todas as crianças em idade escolar em Offenbach
às 15:00 h.
Re-início dos encontros de catequese em Harheim (16,30 h)
14 Quarta – Reunião conjunta dos conselhos paroquiais da paróquia de S.
Paulo, Offenbach, e da nossa Comunidade
Próximo número da Comunidade Cristã a distribuir a 11.01.2015
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Natal abençoado: na paz que os anjos anunciaram!
Liebe Mitglieder der Gemeinde
Der Advent ist eine Zeit der Sehnsucht. Wir besinnen
uns auf das Ziel unserer Sehnsucht: Gott. Wir
glauben, dass Gott in uns lebt. Die Adventslieder
sprechen aber von einer tieferen Erfahrung mit
Gott, als wir sie (wahrscheinlich) bis jetzt gemacht
haben, und lassen uns den Wunsch spüren, dass wir
uns noch tiefer auf Ihn einlassen. Was das heißt,
kommt in einem Weihnachtslied auf eine schöne
Weise zum Ausdruck: „O dass mein Sinn ein Abgrund
wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich
möchte fassen“.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest mit dem von den Engeln
verkündeten Frieden. Es soll ein Friede sein, der alle
Menschen erreicht und uns im Neuen Jahr erfasst.
Ihr Pfarrer Kurt Sohns
“A todos, um bom Natal” !
- Este voto que ouvimos e repetimos com muita
frequência nestes dias, em postais de boas-festas, em
canções, em festas e jantares, pode significar muito
pouco, se é apenas rotina destes dias.. mas pode
também significar muito se com a palavra “bom natal”
queremos exprimir os nossos desejos de paz, de alegria,
de vida – essa mesma paz e alegria que Deus nos deu e
manifestou em Jesus Cristo e que os anjos anunciaram
ao mundo: “nasceu-vos o Salvador! Glória a Deus nas
alturas e paz na Terra às pessoas, que Deus ama!”. Bom
Natal !
É este BOM NATAL que queremos desejar a todos os
que nos lêem, a todos os portugueses da nossa região,
de modo especial a todos os que chegaram este último
ano, a todos os nossos amigos, a toda a Comunidade!
BOM NATAL e um ANO NOVO de paz para nós e para
todo o mundo!
Joaquim Nunes
assistente pastoral

Comunidade Cristã Natal 2014

É Natal, festa da Família!
Diante da Manjedoura ficamos sem palavras por causa do
mistério de Amor. Esse espanto logo se torna encanto e
em seguida leva à paixão. A espiritualidade natalina possui
uma força extraordinária para unir as pessoas, promover a
reconciliação, nos fazer sentir parte de uma família.
A cena do presépio é um grande convite que nos leva a
tocarmos a essência da vida : "Não perceber na vida um
outro sentido senão fazer de tudo para corresponder
tamanho amor. O mistério da encarnação de Jesus é o
início de um caminho concreto, palpável, inserido na
história humana, iniciado por Deus para entrar em
comunhão de amor com o ser humano" (Orani Tempesta).
Ele armou sua tenda entre nós! O Arcebispo do Rio de
Janeiro, de um jeito muito simples nos ensina que "
o despojamento do Cristo, tomando a condição de servo
nas palavras de São Paulo, quer nos ajudar a celebrar
bem o Natal num mundo onde, influenciados por tantas
ideias e realidades, os homens e mulheres nem sempre
percebem a grandeza do amor de Deus expresso na
encarnação do Verbo Eterno que, tomando nossa
condição, faz-se pobre, necessitado da atenção e do
carinho humano. Deus se assemelha a nós, torna-se
impotente em tudo, exceto na capacidade de amar".
Numa sociedade que "varre" a todo custo os vestígios da
presença de Deus com seu relativismo teórico e prático, a
celebração do Natal do Senhor tem muito a nos dizer : o
Presépio (a manjedoura) juntamente com a Cruz e o
Santíssimo Sacramento revelam o aniquilamento (Kénosis)
de Cristo, que começou na encarnação e não termina
jamais, porque continua em cada Eucaristia. Ou seja, ele
está no meio de nós e de coração aberto nos aguarda em
cada celebração do Mistério Eucarístico.
Desejo a todos um Santo e Feliz Natal em família e que o
ano de 2015 seja de bençãos, realizações e muitas
conquistas.
Pe. Celso Machado Lima (Gross-Umstadt)
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À procura da Palavra
NATAL 2014
Sobe a nascer comigo
diz o poeta Neruda.
Desce a nascer comigo,
diz o Deus de Jesus.
Há que nascer de novo,
irmãos Nicodemos
e há que nascer subindo a partir de baixo!
De esperança em esperança
de manjedoura em manjedoura
acontece o Natal, todavia!
Desconcertados pelo vento do deserto
que não sabemos donde vem nem para onde vai.
Encharcados em sangue e em cobiça,
proibidos de viver
com dignidade,
só este Menino nos pode salvar.
De esperança em esperança,
de manjedoura em manjedoura,
de Natal em Natal.
Sempre de noite,
nascendo de novo,
Nicodemos.
“Desde as periferias existenciais”
com a fé de Maria
e os silêncios de José
e todo o mistério do Menino
há Natal.
Com os pobres da terra
confessamos
que Ele nos amou até ao extremo
de entregar-nos o seu Filho
feito Deus, chegado a menos,
numa “kenose” total.
E é Natal.
E é Tempo Novo.
E a senha é
que tudo é graça,
tudo é Páscoa,
tudo é Reino.
Pedro Casaldáliga, bispo e poeta
Comunidade Cristã Natal 2014

(trad. nossa)

AGENDA 2015 Algumas datas (janeiro – junho)
CCTA DE NATAL 2013
Janeiro

25 domingo

Fevereiro

07 Sábado

Abril

05 domingo
25 sábado
02 sábado

Maio

17 domingo
Junho

12 sexta
13 sábado
21 domingo
28-29 Sab /
Dom

Encontro de formação para pessoas
empenhadas na vida em comunidade
(Encontro das comunidades da região em
Gross-Umstadt)
Convívio de Carnaval no nosso centro
comunitário (Offenbach)
PÁSCOA
Convívio do 25 de Abril – Offenbach
Celebração do Crisma em Offenbach
15:00 St Paul
Peregrinação a Marienthal (região)
Festa de Santo António com as comunidades
de língua não alemã de OF
Arraial de Santo António no pátio do nosso
centro comunitário
Festa da primeira omunhão e profissão de fé
em Harheim 12:00 h
Mainuferfest Offenbach

COLECTA DE NATAL
2014 - ADVENIAT –

No quarto domingo do Advento
(21.12) e no dia de Natal, vamos
realizar em todas as Comunidades a
nossa colecta de solidariedade a favor
da Adveniat .
Sob o tema “Quero futuro”, a
Adveniat chama a atenção para a
situação dos jovens em países como
os da América Latina.
Os católicos na Alemanha são
convidados a uma partilha solidária.
Vamos
também
participar
com
generosidade!

Comunidade Cristã Natal 2014

O povo que andava nas trevas
viu uma grande luz!
Os cegos alargam os horizontes
para além da sua procura
Os coxos põem-se a caminho
e sonham com novas etapas
Os mudos já comunicam
num diálogo que faz a paz
Os que procuram descobrem
indícios que os leva a crer
Os que sofrem sentem o consolo
de ter Alguém a seu lado
Os pobres reanimam com os sinais de mudança
para um mundo mais fraterno
E a todos chega alegre a Boa Nova:
o Deus que nos ama está no meio de nós!
Jn

Comunidade Católica de língua portuguesa
Portugiesisch sprechende katholische Gemeinde
Marienstr. 38
Tel. 069 / 845740
D- 63069 Offenbach
Fax. 069 / 83 83 89 79
E-mail: offenbach@portugiesische-gemeinde.de
Homepage: www.portugiesische-gemeinde.de
Facebook: comunidadecatolica.offenbach
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