
Comunidade Católica de língua Portuguesa- Diocese de Speyer

A comunidade de língua portuguesa na diocese de Speyer conta com cerca de 2500 pessoas 

de nacionalidade portuguesa e um número desconhecido de 

pessoas de outros países que falam português.

Existe desde o final dos anos 60 e tem como centro de coordenação da vida religiosa a 

cidade de Kaiserslautern, onde se encontra o maior grupo de migrantes.

Morada:

Katholische Portugiesische Gemeinde

 Bistumshaus - Klosterstr.6 

67655   Kaiserslautern

Telf.- 0631- 36380(central) ou 3638252(escritório)

Responsável:

Diácono Cláudio Caetano

Telm- 01511 4879842

Email- claudio-jacinto.caetano-ribeiro@bistum-speyer.de

Missas/Celebrações:

Kaiserslautern- St.Konrad- (Dürerstr.2)

1 Domingo do mês – celebração da palavra/português – 11.00horas

2 Domingo do mês – missa em conjunto com comunidade alemã- 11.00horas

3 Domingo do mês – celebração da palavra/português – 11.00horas

4 Domingo do mês – missa em língua alemã – 11.00horas

- nos meses ímpares temos missa no 3°Sábado 18.00horas-

Speyer- Friedenskapelle – St.Bernhard

  - 3°Sábado do mês – 17.00horas no horário de inverno e 18.00horas no verão

mailto:claudio-jacinto.caetano-ribeiro@bistum-speyer.de


Foto da central-Bistumshaus em Kaiserslautern:

 

Foto da Igreja St.Konrad- Kaiserslautern

- 

Foto da Igreja de St.Bernhard – Speyer

-



Celebrações em St.Bernhard – Speyer- 1 Domingo do mês. Horário de Inverno – 17.00horas
Horário de Verão – 18.00horas.

Crisma – preparação em Kaiserslautern a partir de Fevereiro 2019

 - o crisma realiza-se no dia 07.06.2019 , sexta-feira pelas 18.00horas em Sta. Maria – Kaiserslautern

Morada- St. Marienplatz 20,  67655 Kaiserslautern

- preparação para as pessoas da zona de Speyer/ Schifferstadt/Ludwigshafen, etc... 

Conforme o número de pessoas e o local onde pertencem, combina-se onde e quando.

Comunhões realizam-se em Kaiserslautern em principio a 16.06.2019 em St.Konrad- Kaiserslautern

Morada – Dürerstr.2, 67663 Kaiserslautern

- Em Kaiserslautern a catequese já está em andamento – Bistumshaus – Klosterstr.6, 67663 

Kaiserslautern

Sábados – 15.00horas.

O dia das comunhões pode sofrer alteração.

- preparação para as crianças da zona de Speyer/Schifferstadt/ Ludwigshafen, etc...

A partir de Fevereiro datas a combinar em Speyer na Celebração.

Conforme o número de crianças e o local, combina-se onde e quando. 

Procissões de Na.Senhora de Fátima – 11 de Maio 2019- 19.30 horas 

- Marienthal – 02.06.2019 – missa 12.00horas-

- depois procissão pelo recinto de Marienthal.

- 12 de Outubro 2019-19.00horas

Festas:

 – Natal – 15.12.2018 pelas 15.00horas em Kaiserslautern. Bistumshaus – Klosterstr.6 1°andar.

Todos são convidados a viver e saborear um pouco de Natal em comunidade!

- Magusto -27 de Outubro de 2019  pelas 11.00horas missa e depois convívio. 

St.Konrad – Kaiserslautern – Dürerstr.2 

Animado convívio com especialidades portuguesas. Rancho folclórico e boa música.


