
ST. PATRICK’S CATHOLIC CHURCH 
 

Priest in Charge  Fr. Jorge Guerra cs 
                              079 583 3647 
Assistant Priests  Fr. Pablo Velasquez cs                                                     

                                               079 474 5479 
                           Fr. John Baptist Panpogee 
                                084 213 5562 
Parish Deacon   Deacon Walter Middleton 
                             082 561 1352 

Address 9 Fifth Street - La Rochelle 2197 

Postal  PO Box 157 - Rosettenville 2130 

Email: stpatrick.larochelle@gmail.com  

 Tel 
Cell 

011 435 0393 /FAX 086 514 8507 
079 604 4346 

Website www.stpatricklarochelle.org. 

Parish Banking Details 
Acc. Name: La Rochelle Catholic Church 
Bank: Standard Bank. Acc. Number: 002848627 
Branch: The Glen. Branch code: 006005 
 

Office Hours 
Monday to Friday, 08h30-13h00. 
 

MASS TIMES 
Monday              18h00 English 
Tuesday           09h00 Portuguese 
                           18h00 English 
Wednesday        08h00 English 
Thursday            08h00 English 
Friday                 18h00 English 
Saturday           17h30 English  
                           19h00 Portuguese 
Sunday           08h00 Portuguese 
                           10h00 English 
                           14h00 Sotho/Zulu 

 

Marcação para a Missa: Para reservar, por 

favor, entre em contato com a Vera no celular da 
Paróquia no 0796044346 via Whatsapp ou e-mail. 
Todas as reservas devem ser feitas entre segundas 
e quintas das 08h30 às 13h00. Para a sua reserva, 
forneça os seguintes dados: Nome e Apelido, 
Número de telefone e idade. 

 
Caixas de coleta: Caixas foram colocadas na 

entrada da igreja para as colheitas deacordo com 
os regulamentos para Covid-19. Pedimos que 
vocês coloquem as doações para a igreja nessas 
caixas. Obrigado pela vossa compreensão. 
 
  

XXX Domingo – Ano A:  
O que este Evangelho tem a nos 
dizer, hoje? 
Ao longo dos dois mil anos de 
cristianismo fomos criando  
muitos mandamentos, preceitos, 
proibições, exigências, opiniões, 
leis, que que marcaram a história 
da humanidade e, acabamos 
perdendo a noção do que é 
verdadeiramente importante. 
Hoje, ficamos discutindo certas 

questões secundárias, sem discernir muitas vezes 
o essencial da proposta de Jesus. O Evangelho 
deste domingo é claro: o essencial é o amor a 
Deus e o amor aos irmãos.  
Para o cristão, o Amor é fundamental, porque 
Deus é amor e ama o homem, e o homem é um 
ser criado para amar. Talvez tenhamos de remover 
muito lixo acumulado com o tempo, que nos 
impede de compreender, de viver, de anunciar e 
de testemunhar o cerne da proposta de Jesus. O 
que é o amor a Deus? 
* Esforço-me, de fato, em escutar as propostas de 
Deus, mantendo um diálogo pessoal com Ele, 
procurando refletir e interiorizar a sua Palavra, 
tentando interpretar os sinais com que Ele nos 
interpela na vida de cada dia?  Tenho o coração e 
a mente aberta ou fechada às suas propostas? 
Procuro ser um testemunho profético de Deus e do 
seu Reino? O que é o amor ao próximo? No amor 
ao próximo se reflete se amamos a Deus 
autenticamente, manifestando amor, atenção, 
estima às pessoas que encontramos pelos 
caminhos da vida, ao sentir-nos solidários com as 
alegrias e sofrimentos de cada pessoa, ao partilhar 
as desilusões e esperanças do próximo, ao fazer 
da nossa vida um dom total a todos.  
O mundo, em que vivemos, precisa redescobrir o 
amor, a solidariedade,  
o serviço, a partilha, o dom da vida… 
Nossa Assembléia, convocada pelo amor do Pai,                                                               
realiza ao mesmo tempo o duplo mandamento (os 
dois amores). 
Unidos na caridade fraterna nos dirigimos ao Pai 
como filhos... 
"O Dia Mundial das Missões reavive em cada um o 
desejo e a alegria  

 de “ir” ao encontro da humanidade levando Cristo 
a todos".  (Papa Bento XVI - 2011)     
"Amor não tem fronteiras, a vida é uma missão. 
 Amor é para todos, Deus quer um mundo irmão". 
(Igreja em Missão) 
 

O Rosário da Missão Mundial:  foi idealizado 
pelo Arcebispo Fulton 
John Sheen, então 
diretor nacional da 
Sociedade para a 
Propagação da Fé, 
em 1951. Ele fez o 
pedido em um 
programa de rádio 
para que os seus 
ouvintes “Abracem o 
mundo em oração”. 

Para isso, ele apresentou este Rosário. 
Sua singularidade está nas cinco cores 
representadas em cada uma das décadas. O 
simbolismo da cor em um rosário é um lembrete 
gentil no qual focalizar nossas orações. 
Este rosário honra o trabalho missionário, nosso 
chamado para ser missionário e a unidade e paz 
mundial por meio de sua ênfase especial em cada 
uma das regiões da Terra, onde orações são 
necessárias para todas as pessoas que vivem e 
brincam e oram como cada um de nós! Cada 
região é representada por uma cor diferente, não é 
apenas um lindo rosário, mas rico em simbolismo. 
Cores do Rosário Missionário Mundial: 
1. Verde - para as florestas e pastagens da África 
2. Vermelho - evocando o fogo da fé que trouxe 
missionários para as Américas (EUA, Canadá, 
América Latina e nativos americanos) 
3. Branco - simbolizando a Europa, a casa do 
Santo Padre 
4. Azul - para o oceano ao redor das Ilhas do 
Pacífico (Austrália / Oceana) 
5. Amarelo - simbolizando a luz da manhã do 
Oriente e "início da civilização" para a Ásia / 
Oriente Médio 
 

Reza do Terço em outubro: Estaremos 
rezando o Rosário diariamente durante o mês de 
outubro às 16h00 em português e 17h00 em inglês 
pela Gruta. Todos bem-vindos para participar. 
 

Reza do Terço aos sábados às 15h na 
Gruta: 31 de outubro: Jovens, 7 de novembro 
Malauianos, 14 de novembro: RENEW, 21 de 
novembro Proclamadores, 28 de novembro 
francês, 5 de dezembro SPRED 
 

Imagem de Nossa Senhora: Se você gostaria 
de levar a imagem de Nossa Senhora para casa 
por uma semana, entre em contato com a Zaira no 
060 966 3689. 
 

Missas de defuntos - serão celebradas nos dias 
31 de outubro e 1º de 
novembro durante as nossas 
missas normais. Estaremos 
abençoando as cinzas no 
nosso Muro da Memória 
após as missas e acendendo 
uma vela especial. 
Por favor, note que 

durante novembro nossas intenções de missa 
são para os fiéis que partiram e as Listas Pias 
(envelopes fornecidos na entrada da igreja), por 
este motivo não reservamos ou dizemos outras 
intenções de missa durante novembro. 

 

Intentions 
24/10 17h30 Adelino Rodrigues & Maria V. Rodrigues 
RIP, For a Particular Special Intention, For Last Souls, 
Rosarinha Teixeira RIP, Spec. Int. for Orelia, Card. G. 
De Lai, Sup. Gen. & Fr. V. Lovatin cs 
25/10  18h00 Adelino Rodrigues & Maria V. Rodrigues 
RIP, For a Particular Special Intention, For Culture of 
Life, For Last Souls, Francisco Santiago RIP, Isabel 
Conceicao Teixeira RIP, Joao A. de Gouveia and 
deceased family, Jose F. Barreto, Maria C. L. Barreto, 
Maria F. F. Pinheiro, Vitor Sabio, Antonio F.Guedes, 
Josefina P. Guedes RIP, Mars Goldstein RIP, Spec. Int. 
for Tiago 
26/10   18h00 Adelino Rodrigues & Maria V. Rodrigues 
RIP, Jose Teixeira JNR RIP, Spec. Int. for Sonia, Fr. P. 
Chenuil, Sup. Gen. & Bro. G. Setti cs 
27/10   18h00 Adelino Rodrigues & Maria V. Rodrigues 
RIP, Jose Teixeira RIP, Spec. Int. for Paul, Fr. H. M. 
Vela Vaca cs 
28/10   08h00 Adelino Rodrigues & Maria V. Rodrigues 
RIP, Spec. Int. for Rosa Teixeira, To the Sacred Family, 
Fr. A. Girardi cs 
29/10   08h00 Adelino Rodrigues & Maria V. Rodrigues 
RIP, Isabel Teixeira RIP, Spec. Int. for Rui Teixeira 
30/10   18h00 Adelino Rodrigues & Maria V.Rodrigues 
RIP, In Thanksgiving for Virginia, Patrick, Shaun and 
Simon Dunne, Spec. Int. for Albertina, Fr. L. Liber 
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