Coroas de Rosas para Fátima
A convite de Dom Antonio Marto,Bispo da Diocese de Fátima o nosso Bispo,Dom Alessio Shirahama
presidirá nos dias 12 e 13 de Outubro de 2018 uma grandiosa missa pela Paz no Mundo no Santuário de
Fátima. Para tal ocasião Dom Alessio manifestou o desejo levar e oferecer ao Santuário “Coroas de
Rosas(Rosário)” como sinal da unidade da Diocese de Hiroshima através da oração.
A coroa de rosas impressa no verso desta folha foi utilizada no ano passado em ocasião do Centenário das
Aparições de Fátima por iniciativa das Irmãs do Convento de Madre Tereza. As intenções destes Terços são:
“A Paz no Mundo” e “A conversão dos pecadores”. A imagem de Nossa Senhora desenhada no centro da coroa
foi feita por uma paroquiana de nossa Diocese.
As indicações para o uso desta coroa são as seguintes: a cada Terço (1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória)
se colore uma pétala, assim quando todas as pétalas da coroa estiverem coloridas teremos oferecido 100
Terços. Pedimos que ofereçam o maior número de Terços que puderem,100,200,300 dentro das possibilidades
de cada um até o final de setembro. Ao fim do prazo, mesmo que não tenham terminado de colorir todas as
pétalas, entreguem ou enviem para a secretaria da Paróquia de Noborimachi.
Estamos decidindo ainda a forma de enviar à Fátima as coroas que forem entregues mas pedimos a todos
que se unam a nós nesta iniciativa .
*A réplica de Nossa Senhora de Fátima chegará à Paróquia de Noborimachi no dia 13 de maio e depois
peregrinará pelas Paróquias da cidade de Hiroshima.

Endereço para o envio das coroas:
〒730-0016
HIROSHIMA-SHI NAKA-KU NOBORIMACHI 4-42
KATORIKKU
Tel: 082-221-0621

NOBORIMACHI

KYOUKAI

Fax: 082-221-8486

〒730-0016
Hiroshima-shi Naka-ku Noborimachi 4-42
Hiroshima Katorikku Kaikannai
Sede da Promoção do Apóstolo da Paz
Tel: 082-221-0621
Fax: 082-221-8486

