
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

28 junho- 4 julho, 2020]
 #LIGADOSEMREDE”
• MATRÍCULAS EM EMRC: 
deixamos o apelo para que os pais matriculem os 
seus filhos na aula de Educação Moral Religiosa Ca-
tólica. Não sendo catequese, é um complemento de 
formação nos valores legítimos da fé cristã. 

• ORDENAÇÕES DIACONAIS:
 este próximo domingo, dia 28, às 15h, na Cripta da 
Basílica do Sameiro, serão ordenados diáconos três 
seminaristas: Jorge Rodrigues (Nogueira – Braga), 
Paulo Pereira (Covide – Terras de Bouro) e Pedro 
Antunes (Santa Maria de Bouro – Amares). Não po-
dendo participar na celebração da ordenação diaco-
nal, pela limitação de pessoas na cripta, podemos, no 
entanto, rezar alegremente com eles esta missão que 
abraçam e que a Igreja lhes confia.

•  IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA 
DA OLIVEIRA: 

de segunda a domingo, das 9h às 19h40. [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 9h30 às 12h30 e 14h30 
às 19h, aos sábados das 9h30 às 12h30, cumprindo 
todas as normas da DGS para o comércio local (uso 
de máscara, um cliente de cada vez e distanciamento 
social).  Para evitar deslocações desnecessárias devem 
contatar, nos mesmos horários: 253416144; secreta-
riadoregionalcatequese@gmail.com

HORÁRIO PARA ATENDIMENTO COM 
O PÁROCO:

de terça a sexta das 17h30 às 18h30

Outros horários podem ser agendados pelo:
email:
senhoradaoliveria@arquidiocese-braga.pt

telf.: 253 416 144

• EUCARISTIAS:
 vamos recomeçar a partir do sábado dia 30, nos seguintes HORÁRIOS E IGREJAS:

IGREJA PAROQUIAL DE 
NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA
IGREJA DA MISERICÓRIDA IGREJA DE NOSSA 

SENHORA DO CARMO

Segunda a Sábado - 19h
Domingo - 12h e 19h

Quarta – 17h
Domingo - 10h30 Sábado - 16h


