Coronavírus: Vamos proteger-nos
Quinta-feira 19 de março de 2020

Estamos confiantes de que vamos superar esta situação difícil, com solidariedade
e união vivendo como em Comunidade. Nosso objetivo é manter contato com
todos. Agora mais de nunca, temos de que estar unidos em Comunidade.
Se tiver vizinhos que também pertencem à nossa paróquia, mas não têm Internet,
imprima esta folha de informações e meta-a na caixa de correio - Obrigado!
Informações importantes:
1. Eventos Paróquias
Todos os eventos da paróquia foram cancelados.
2. Missas
Não haverá Missas nem Batismos até ao dia 19 de Abril de 2020.
Exceção: Domingo, 29 de março, 10:00, Missa ecumênica com transmissão ao
vivo pela Internet a partir da igreja de St. Gallus (sem paroquianos).
Funerais - com um mínimo de pessoas presentes.
Não haverá Velório. Caso pretendido poderá ocorrer posteriormente.
Encontrará folhas com Orações e Textos bíblicos na Igreja para levar para Casa.
3. Horário da Igreja / Capela
A igreja e a Capela estão abertas para a oração pessoal durante o dia. As Pias de
água benta na área de entrada irão permanecer vazias.
Encontra-se na Igreja um recipiente com Água Benta. Poderá encher a sua garrafa
e levar para casa.
4. Semana Santa e celebrações da Pascoais
Não haverá celebrações durante a Pascoa. No nosso Site, www.sanktgallus.ch,
encontrará orações para rezar em casa.
Ramos ou velas de Páscoa benzidas podem ser encomendadas por telefone na
secretaria da paróquia.

5. Catequese e Grupo de Jovens
Enquanto as escolas públicas estiverem fechadas, não haverá Catequese nem
outras Atividades.
Dependendo da idade das crianças e adolescentes os pais receberão documentos
das Catequistas para aprender em Casa.
6. Primeiras Comunhões 2020
Não haverá primeiras Comunhões nos dias 18 e 19 de abril. As Comunhões serão
adiadas até que celebrações com uma grande quantia de Pessoas sejam possíveis
novamente. A data será anunciada após consulta com os pais.
7. Crismas 2020
O Crisma esta previsto para o dia 28 de junho de 2020.
8. Disponibilidades / assistência pastoral
Estamos intensificando as opções de contato telefônico e eletrônico para o cuidado
pastoral. Ligue-nos - estaremos felizes em ajudá-lo! Entre em contato connosco
se precisar de ajuda!
Para informações, assistência pastoral, pedidos de oração ou o sacramento santaunção para os doentes, entre em contato com a secretaria da paróquia:
Tel. 044 325 30 70 / email: pfarramt.st-gallus@zh.kath.ch
Horário de funcionamento da Secretaria: Segunda a Sexta, das 8h às 12h / 13h30
- 17h
9. Mais informações
Alguns funcionários estarão na Paroquia, outros irão fazer teletrabalho. Poderá
encontrar contatos dos nossos funcionários em www.sanktgallus.ch/ueber-uns
Padre Alfred Böni pertence ao grupo de risco e assume tarefas com contatos
pessoais sempre que possível. Ele pode ser contatado pelo tel. 044 325 30 70.
10. Comunicação
Devido ao rápido desenvolvimento da situação, impressão do Jornal “fórum” pa
não será mais possível.
Mais Informações em: www.sanktgallus.ch
Desejamos-lhe força, saúde e bênçãos de Deus.
Atenciosamente, Paroquia de St. Gallus.
Kath. Pfarrei St. Gallus
Dübendorfstrasse 60
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