
T O M E  N O TA
I N F O R M A Ç Õ E S  P A R O Q U I A I S

[24 maio- 30 maio, 2020]

 #LIGADOSEMREDE”: 
    HORA DE IR RECOMENÇANDO

MÊS DE MARIA - ENCERAMENTO: 
no domingo, dia 31, às 21h, junto do nicho do Ima-
culado Coração de Maria faremos a nossa oração ma-
riana e renovação da consagração a Nossa Senhora. 
(respeitemos as normas da DGS do distanciamento e 
a utilização de máscara)

RECITAÇÃO DO TERÇO:
 A nossa Diocese transmitirá, às 19h, terço desde os 
Santuários Marianos na página do Facebook. Esta se-
mana, os dias 24 e 30 de Maio, a partir do Santuário 
de Nossa Senhora da Saúde, em Laúndos, Póvoa de 
Varzim. No dia 31 do Santuário do Sameiro.

IGREJA DA MISERICÓRDIA: 
estando o P. Paulino Carvalho nomeado colabo-
rador na Igreja da Misericórdia, informa-se, que 
a partir do dia 31 de Maio, haverá celebração da 
Eucaristia às quartas-feiras às 17h e aos Domin-
gos às 10h30 (deixando de haver na Igreja de 
Nossa Senhora da Oliveira às 10h). Agradecemos 
a compreensão e colaboração e todos.

IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA 
DA OLIVEIRA: 
de segunda a domingo, das 15h às 18h. [O uso da 
máscara é obrigatório nos espaços interiores da 
Igreja, enquanto lugar público. É sempre obrigatório 
manter a distância de dois metros em relação a outras 
pessoas. Devem aplicar-se todas as medidas da eti-
queta respiratória e de lavagem das mãos.]

SECRETARIADO: 
de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, cumprindo 
todas as normas da DGS para o comércio local (uso 
de máscara, um cliente de cada vez e distanciamento 
social). A partir dia 1 de Junho retoma o horário: se-
gunda a sexta: 9h30-12h30; 14h30 19h; Sábado 9h30 
-12h30. Para evitar deslocações desnecessárias devem 
contatar, nos mesmos horários: 253416144; secreta-
riadoregionalcatequese@gmail.com

UM SINAL no exterior da casa: 
Neste tempo de Páscoa a cruz ganha nova vida: em-
belezada com flores ou outros adornos que permitem 
ajudar todos a perceber que a Páscoa é esta passagem 
da morte à vida. Será para manter viva essa cruz até 
ao dia de Pentecostes. Partilhem connosco as vossas 
fotos.

MAIO, QUE CONTAS?
 Conta-nos que é o mês da Mãe, o mês de Maria! 
Neste domingo, são publicados, na página da www.
aliancadesantamaria.com e nas redes sociais, as 
propostas para a oração em família ou pessoal desta 
semana.

 
 HORÁRIO PARA ATENDIMENTO COM

O PÁROCO:
a partir do mês de Junho o horário para atendimento 

será: 
terça a sexta das 17h30 às 18h30.

Outros horários podem ser agendados pelo:
email: senhoradaoliveria@arquidiocese-braga.pt
telf.: 253 416 144


