
S. José Operário – Dia do Trabalhador 
O primeiro de Maio, considerado hoje na 
Europa o dia da «Festa do trabalho», foi, 
durante muitos anos, nos fins do século XIX e 
princípios do século XX, um dia de reivindica-
ções e mesmo de lutas violentas pela promo-
ção da classe operária. A Igreja que se mos-
trou sempre sensível aos problemas do mun-
do do trabalho, quis dar uma dimensão cris-
tã a este dia. Nesse sentido, Pio XII, em 
1955, colocava a «Festa do trabalho» sob a 
protecção de S. José, na certeza de que nin-
guém melhor do que este trabalhador pode-
ria ensinar aos outros trabalhadores a digni-
dade sublime do trabalho. Operário durante 
toda a sua vida, S. José teve como compa-
nheiro de trabalho, na oficina de Nazaré, o 
próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E foi, na 
verdade, Jesus que lhe ensinou que o traba-
lho nos associa ao Criador, dando-nos a pos-
sibilidade de aperfeiçoar a natureza, de 
acabar a criação divina. O trabalho é um 
serviço prestado aos irmãos. O trabalho é 
um meio de nos associarmos à obra redento-
ra de Cristo.          Gaudium et Spes 

São João XXIII 
Nasceu a 25 de Novembro de 1881 em So-
tto il Monte (Itália), e nesse mesmo dia foi 
baptizado com o nome de Angelo Giuseppe; 
foi o quarto de treze irmãos, nascidos numa 
família de camponeses e de tipo patriarcal. 
O clima religioso da família e a fervorosa 
vida paroquial foram a primeira escola de 
vida cristã, que marcou a sua fisionomia es-
piritual. Eleito Papa a 28 de Outubro de 
1958 assumiu o nome de João XXIII. O seu 
pontificado, que durou menos de cinco anos, 
apresentou-o ao mundo como uma autêntica 
imagem de bom Pastor.  
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Maria Convida-nos a Conhecer, a 
Amar, a Viver com a Palavra de Deus 
 
Maria vive da palavra de Deus, é inundada 
pela palavra de Deus. E este “estar ”imersa 
na palavra de Deus, este “ser” totalmente 
familiar com a palavra de Deus, dá-lhe tam-
bém a luz interior da sabedoria. Maria con-
vida-nos a conhecer a palavra de Deus, a 
amar a palavra de Deus, a viver com a pa-
lavra de Deus, a pensar com a palavra de 
Deus. E podemos fazê-lo de diversíssimos 
modos: lendo a Sagrada Escritura, sobretudo 
participando na Liturgia, na qual no decurso 
do ano a Santa Igreja nos abre diante de 
nós toda a Sagrada Escritura. Abre-a para a 
nossa vida e torna-a presente na nossa vida. 
          Bento XVI 

Mês de Maio - Mês de Maria 
Aprender Cristo de Maria 

Cristo é o Mestre por excelência, o revelador 
e a revelação. Não se trata somente de 
aprender as coisas que Ele ensinou, mas de o 
aprender a Ele. Nisto, porém, qual mestra 
mais experimentada do que Maria? Se do 
lado de Deus é o Espírito, o Mestre interior, 
que nos conduz à verdade plena de Cristo, 
de entre os seres humanos, ninguém melhor 
do que Ela conhece Cristo, ninguém como a 
Mãe pode introduzir-nos no profundo conhe-
cimento do seu mistério. (…) Percorrer com 
Ela as cenas do rosário é como frequentar a 
“escola” de Maria para ler Cristo, penetrar 
nos seus segredos, compreender a sua mensa-
gem.            João Paulo II 

Deus, Pai Misericordioso 
que revelaste o Teu amor 
no Teu Filho Jesus Cristo 
e o derramaste sobre nós 
no Espírito Santo, Consolador 
confiamos-te hoje o destino 
do mundo e de cada homem. 
Inclina-te sobre nós, pecadores 
cura a nossa debilidade 
vence o mal 
faz com que todos 
os habitantes da terra 
conheçam a tua misericórdia 
para que em Ti, Deus Uno e Trino 
encontrem sempre a esperança. 
Pai eterno 
pela dolorosa Paixão e Ressurreição 
do teu Filho 
tem misericórdia de nós 
e do mundo inteiro. 
Amen!        São João Paulo II, 17.8.2002 
Dedicação do Santuário da Misericórdia Divina, Lagiewniki  

Primeira Comunhão 
No próximo domingo, dia 4 de Maio, as cri-
anças da nossa paróquia farão, por grupos, 
a sua primeira comunhão. Rezemos por elas 
e pelas suas famílias para que Jesus que vem 
às suas vidas neste Augusto Sacramento seja 
por elas acolhido com fé e alegria autentica-
mente cristã. 
 

Almoço de Convívio 
Como acontece habitualmente nos primeiros 
domingos de cada mês, teremos no próximo 
domingo, dia 4 de Maio, o almoço paroquial 
de convívio e de angariação para activida-
des do nosso Centro Social Paroquial. As ins-
crições deverão ser feitas no atendimento 
paroquial. 


