Paróquia de Santa Iria de Azóia
Padres Agostinhos

Querida Família:
Há já algum tempo que o vosso filho/a foi batizado nesta paróquia de Santa Iria de Azóia. Nesse dia, os pais junto dos
padrinhos, assumiram a missão e o compromisso de educar os seus filhos/as na fé cristã.
Sabemos que os pais são os primeiros catequistas e a família é a “Igreja doméstica” onde as crianças vão
crescendo em sabedoria, estatura e graça, como o próprio Jesus de Nazaré.
A Comunidade Paroquial também assumiu o compromisso de vos ajudar nesta longa caminhada de
crescimento e de vivência da fé em comunidade. Por isso, os padres desta paróquia entramos em contato convosco
para convidar o vosso filho/a para começar a catequese.
Na catequese, o vosso filho:
- conhecerá quem é Jesus e porque é tão importante para ele;
- conhecerá colegas da sua idade, que também aprenderão a ser cristãos como ele, iniciando-se juntos na
vivência comunitária da fé;
- aprenderá muitas coisas e fará muitas atividades na paróquia com eles;
- ajudar-lhe-ão os catequistas e os padres, que convosco, serão os seus amigos e guias;
- após três anos de catequese, celebrará a Primeira Comunhão, e começará a celebrar os mesmos
sacramentos que celebram os cristãos adultos.
A catequese para o 1º ano, na nossa paróquia de Santa Iria de Azóia, decorre em diferentes horários para
poderem escolher o momento que melhor se adapte a cada família:
- Na Igreja de Santa Iria:
- Sábados: das 10h00 às 11h30
- Sábados: das 17h30 às 20h00 (Catequese: 17h30 e Eucaristia: 19h15)
- Domingos: das 10h00 às 12h30 (Catequese: 10h00 e Eucaristia: 11h30)
- Na Igreja da Portela:
- Sábados: das 16h30 às 19h00 (Catequese: 16h45 e Eucaristia: 18h00)
- Domingos: das 09h00 às 11h30 (Catequese: 09h00 e Eucaristia: 10h15)
A catequese começará no Domingo dia 8 de Outubro, com a Apresentação dos catequistas e grupos da
catequese. Para o 1º ano da catequese, estas atividades decorrerão segundo o seguinte horário:
- Na Igreja de Santa Iria, às 10h00 apresentação dos catequistas, formação dos grupos e primeira eucaristia
do ano.
- Na Igreja da Portela, às 10h15 primeira eucaristia do ano e apresentação dos catequistas e formação dos
grupos.
Durante o mês de setembro e outubro, podem entregar a inscrição que vos enviamos, nos seguintes horários:
SANTA IRIA (No salão paroquial): sábados das 10h00 às 11h30; das 15h00 às 16h30;
e domingos das 10h00 às 11h15.
PORTELA (Na igreja): sábados das 16h30 às 17h45;
e domingos das 09h30 às 10h00; das 11h30 às 12h30.
Também podem entregar a inscrição no horário de atendimento do Cartório Paroquial, no Salão Paroquial de Santa
Iria (Terça e Quinta-feira, das 18h00 às 20h00).
Esperamo-vos com os braços e o coração bem abertos. Que Cristo vos abençoe.
Os Padres e Catequistas

paroquia.santa.iria@gmail.com

www.santairia.pt.

www.facebook.com/paroquiasantairia

