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50 ANOS

Paróquia encerra Ano Jubilar
com comemorações
Celebrações
marcam 50 anos
de história da
paróquia em Tangará
Fabíola Tormes / Redação DS

São cinco décadas de evangelização

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Tangará da Serra está comemorando seus 50 anos de
história no município.
As comemorações, de
acordo com o pároco,
Frei Hélio Aparecido dos
Santos, iniciaram no ano
passado e neste sábado, 9
de março, será o encerramento do ano jubilar pela
missão
evangelizadora
iniciada no dia 9 de março de 1968. “Desde o ano
passado estamos vivendo
momentos ricos. Criamos
a abertura de um ano para
celebrarmos essa riqueza
de coisas já vividas e neste período já celebramos,

por exemplo, o Apostolado da Oração, que tem 50
anos, as Irmãs da Divina
Providência, que também
estão aqui há 50 anos e
outras realidades que fomos celebrando aos poucos durante o ano. E agora
chegou o momento de encerrarmos esse ano jubilar
em ação de graças com
todas essas realidades e
aquilo que foi construído
nesses período”.
A missa especial em
Ação de Graças será neste
sábado, às 19h, na Igreja
Matriz, e contará com a

Chegou o
momento de
encerrarmos
esse ano em
ação de graças

presença do Bispo Dom
Vital e representantes de
todas as pastorais, movimentos e leigos que contribuíram e contribuem
com essa história. “Essa
história é a vida, o testemunho da fé das pessoas
que há 50 anos, com os
Padres Jesuítas, iniciaram
essa história (…) então é
uma Ação de Graças por
toda essa ação evangelizadora e a essa cidade de
Tangará da Serra que foi
edificada sempre sob a
luz dessa paróquia, dessa
igreja”, adianta o pároco,
ao destacar que a celebração terá momentos de homenagens e surpresas. “Só
agradecer e bendizer pela
perseverança e doação do
povo de Deus. É o povo
que faz essa história ser
celebrada hoje e por isso
temos muito que agradecer a Deus por participar
desse momento único e
abençoado, é jubilar”.

