Vila Real, 28 de abril de 2022
Carta aos casais que celebram jubileus matrimoniais
A todos os casais que, durante este ano de 2022, celebram 10, 25, 50, 60 ou mais anos de
Matrimónio, uma saudação muito cordial!
Antes de mais, queremos felicitar-vos a vós e aos vossos filhos pelo vosso belo projeto de
vida familiar e pelo vosso testemunho. A Igreja acompanhou-vos no dia em que foi celebrado
o vosso Matrimónio. Hoje, passados estes anos, alegra-se convosco e une-se a vós na
gratidão e na invocação das bênçãos do céu.
Neste ano do centenário da nossa diocese, vimos convidar-vos a viver uma celebração
festiva de ação de graças e a renovar os vossos compromissos matrimoniais diante do nosso
Bispo, D. António Augusto Azevedo, no próximo dia 15 de maio, dia diocesano da família da
nossa diocese.
Esta celebração realiza-se no Centro Hípico de Pedras Salgadas (Romanas) e às 15:00
faremos a preparação para a Eucaristia que se celebrará às 16:00, nesse mesmo local.
Necessitamos da vossa inscrição prévia, por questões de organização e também para
preparar uma lembrança personalizada, assinada pelo nosso bispo, que será entregue a
cada casal, no final da celebração.
Enviamos o link para inscrição automática que deve ser feita, o mais tardar até ao dia 11 de
maio.
https://docs.google.com/forms/d/1WCT42JhVUl58KfLoOaMrXjj7ryr94yln5_JkEpI_CR0/e
dit?usp=sharing
Qualquer dificuldade, pode ser resolvida por contacto com o vosso pároco ou para o e-mail
ou um dos números telefónicos abaixo referidos.
Caso seja necessário, envia-se a mesma ficha em documento para impressão, o qual deve
ser remetido ao secretariado.
Existe também a possibilidade de participar nas atividades de encontro e diversão, para
todas as idades, que começam às 10:00 e conviver com outras famílias à hora do almoço,
partilhando os farnéis, num ambiente de alegria.
Muito nos honrará a vossa presença e a companhia dos vossos familiares e amigos.
Cumprimentos de muita estima na alegria de Cristo ressuscitado.
A equipa diocesana da Pastoral Familiar

Célia e João Paulo Nóbrega
Fátima e António Barros
Idália e Paulo Lisboa
Pe. Manuel Queirós
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