CELEBRAÇÃO
de
BODAS DE PRATA/OURO
no
SANTUÁRIO
da
FRANQUEIRA

ORIENTAÇÕES DO CAPELÃO

É belo, é consolador ver casais com vontade de festejar, pela vida fora, a sua vida
matrimonial.
Mais belo ainda, quando os filhos e outros familiares se associam.
Mais belo ainda, quando reconhecem que a fonte de todo o amor é Deus e O convidam
para a festa.
Se escolherem o Santuário da Franqueira para darem algum toque religioso à celebração,
podem escolher uma das seguintes modalidades:
1 – Vão participar na Eucaristia habitual dos Domingos (às 10h00), mas não se querem dar a
conhecer à Assembleia. Nesse caso, podem-me informar disso antes da Eucaristia e eu apenas
direi: «temos entre nós um casal que celebra a suas Bodas de Prata/Ouro…». Se quiserem,
podem-me entregar as alianças para benzer. No final da Eucaristia rezarei uma breve oração.
É evidente que não têm nada a pagar.
2 – Vão participar na Eucaristia habitual dos Domingos e não se importam de ficar à frente, perto
do Altar, possivelmente com os filhos e um ou outro familiar. Nesse caso, convém falar antes
com o Sacristão para combinar algum pormenor. Haverá 3 curtos momentos em que eu vos
dirigirei umas breves orações do Ritual. Pode haver ou não a bênção e entrega das alianças.
Podem trazer alguém para tira uma fotografia ou outra.
Esta modalidade não prejudica o ritmo habitual da Eucaristia, que até se enriquece com o
vosso testemunho.
É evidente que não têm nada a pagar.
3 – Querem fazer uma celebração, apenas com familiares e amigos convidados, em tal dia a tal
hora.
Se realmente se tratar de 25 ou 50 anos de Casamento, eu farei o que puder para vos ser
útil, mas peço que procurem arranjar outro Sacerdote.
De qualquer modo, terão sempre de me contactar com antecedência, para reservar o
Santuário para essa Celebração.
Se for eu a Celebrar a Eucaristia, irão entregar-me 20 euros: os dez habituais da «intenção
da Missa» e mais dez para a deslocação.
Meus contactos: 968 015 870
tiagombarros@sapo.pt

Precisam de falar com o Sacristão (Sr. Manuel Rodrigues). Ele está lá todos os dias, durante
as horas de expediente (9 às 12 e 14 às 18 horas).
Aos Domingos, antes ou depois da Eucaristia das 10 horas, é a certeza que o encontram
na Sacristia.
Podem confirmar pelo seu telefone: 964 437 425
Para estes casos, a Confraria publicou umas normas. Consultem-nas.
Pereira: 25 de Abril de 2018
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