Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 24

19.00h
Igreja Muro

S. António Maria Claret, Bispo (MF)

Quarta
Dia 25

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Maria Irene Ramos Tedim; 1º Aniv. Aldina da Silva Assunção

Quinta
Dia 26

19.00h
Igreja S. Romão

Maria Emília da Silva Torres e marido; José Maria da Silva Torres;
Almas de Purgatório

Sexta
Dia 27

19.00h
Igreja S. Mamede

B. Gonçalo de Lagos, Presbítero (MF); 7º Dia Orlando Maia da Costa
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17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 28

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia José Valadares dos Santos Coutinho

19.30h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Elisa Mendonça Ramos e marido (faleceu em
folgosa); Manuel Gonçalves de Sousa, esposa e filhos; Joaquim Fernando da Silva Cardoso e família; Joaquim Mário Moreira Lagoa e pais;
Joaquim Moutinho Sousa Mamede e esposa; Augusto Ramalho, esposa e genro; Albino Moreira Maia, esposa e família; António Moreira de
Sousa, esposa e Cunhados; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa,
pais e sogros; Aniv. Natalício Manuel Azevedo Ramos e família; Aniv.
Natalício Joaquim Pereira Araújo ,esposa e filha; Aniv. Falecimento
Alexandre Pereira e família; Aniv. Natalício Maria da Conceição Gomes
Oliveira e família

A liturgia do 29º Domingo do Tempo Comum convidanos a refletir acerca da forma como devemos equacionar a relação entre as realidades de Deus e as realidades do mundo. Diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a
nossa existência; mas avisa-nos também que Deus
nos convoca a um compromisso efetivo com a construção do mundo.

8.00h
Igreja S. Mamede

O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de
cumprir as suas obrigações com a comunidade em que está inserido, pertence a Deus e deve

9.15h
Igreja Muro

entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive
a submissão ao poder político.

Domingo
Dia 29

10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento António Cerqueira da Silva; Ação de Graças pelos
64 anos de Matrimónio Manuel Marques e Augusta Silva; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Rosa
Monteiro, marido e pais; Guilherme Silva Ramos; Luciano Sousa Torres, esposa e família; Américo da Silva Moreira e sogros; Lúcia Maria
Brás da Cunha, irmã e sogra; Manuel da Cunha, esposa e filhos; Ernestina Azevedo Rocha e marido; Brilhantina da Silva Faria e marido;
Aniv. Ana Teixeira da Costa, filha e família; Aniv. Manuel Moreira dos
Santos esposa e filhos; Aniv. Natalício Maria Moreira Alves e marido;
Aniv. Natalício Deolinda Manuela Moreira da Silva e pai; Aniv. Falecimento Augusto Lima da Silva; Aniv. Falecimento Irene da Silva Moreira;
5º Aniv. Falecimento Maria Arminda Brás Martins e pais

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00h às 19.00h, na Igreja do Muro, na quarta-feira, das 08.30h às 10.00h, na Igreja de
São Mamede e na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de São Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, para entregar e levantar declarações, para marcar intenções de missa
(São Mamede e Muro) e para tratar de tudo que tenha a ver com papelada.
Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com
Publicação: Semanal
Tiragem: 1000 exemplares

A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele quem conduz
a caminhada do seu Povo rumo à felicidade e à realização plena. Os homens que atuam e intervêm na história são apenas os instrumentos de que Deus se serve para concretizar os seus
projetos de salvação.
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã que colocou Deus no
centro do seu caminho e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com
os valores e os esquemas de Deus. Eleita por Deus para ser sua testemunha no meio do mundo, vive ancorada numa fé ativa, numa caridade esforçada e numa esperança inabalável.
In “Dehonianos”

Para meditar esta semana: “Não tenhamos jamais nenhuma palavra dura e amarga em relação
às pessoas. Mesmo quando falamos dos inimigos da Igreja, transportando alto e bem firme a
bandeira da verdade, sem fazer qualquer concessão ao erro, estejamos cheios de bondade para
as pessoas.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado
Dia de Todos os Santos - 1 de Novembro

⇒ É com muita pena que anuncio que o sr. Manuel Cardoso, zelador da Sagrada Família de Men-

8.00h

Eucaristia em São Mamede, seguida de romagem ao cemitério.

10.30h

Eucaristia na Capela de São Bartolomeu, em São Romão, seguida de romagem ao cemitério.

14.00h

Eucaristia na Igreja de São Romão, seguida de romagem ao cemitério.

⇒

16.00h

Eucaristia em São Cristóvão do Muro, seguida de romagem ao cemitério.

⇒

Dia de Fiéis Defuntos - 2 de Novembro
19.00h

Eucaristia na Igreja de São Romão do Coronado.

20.15h

Eucaristia em São Mamede do Coronado.

21.30h

Eucaristia em São Cristóvão do Muro.

⇒

⇒

Nota: Como é habitual, na paróquia de São Romão do Coronado, no dia 1 de Novembro lembramos todos
os que faleceram desde o dia 1 de Novembro do ano passado até ao dia 1 deste ano. Antes da missa, as
pessoas que perderam algum familiar, devem vir mais cedo à sacristia e pedir ao Pedro uma vela, que
será acesa no momento das intenções, como é habitual, e colocada à frente do altar. No final as mesmas
pessoas são convidadas a levar essa mesma vela para junto da campa.

dões, me entregou a mesma, uma vez que não há pessoas interessadas em recebê-La em suas
casas. Não há tempo para Deus! Sinais dos tempos…
No próximo dia 24 de Outubro, terça-feira, às 21 horas no salão paroquial S. Mamede do Coronado, haverá a reunião mensal para os catequistas.
Na próxima quinta-feira, dia 26, o nosso Centro Social e Paroquial de São Mamede do Coronado, celebra 4 anos de abertura.
No próximo sábado, dia 28, pelas 11 horas na nossa Igreja, há confissões para os jovens que
vão receber o Sacramento do Crisma no próximo dia 12 de Novembro.
No dia 4 de novembro de 2017, o Jardim Infantil do Coração de Jesus vai promover o Dia Aberto.
A partir das 15h00, a instituição abrirá as portas à comunidade no intuito de receber todos os que
desejarem visitá-la. Ao longo da tarde, haverá uma feirinha com diversos produtos, uma exposição de fotos antigas para relembrar os que por lá passaram e, às 18h15, terá lugar a missa vespertina na capela das Irmãs. Este dia culminará com um magusto, acompanhado de animação, a
iniciar por volta das 19h00; quem desejar poderá desde já adquirir a(s) senha(s) para o magusto
junto dos pais das crianças que frequentam a instituição, junto das Irmãs ou na sacristia no final
das missas. Esta iniciativa tem como objetivo estreitar os laços entre a instituição e a comunidade e proporcionar às crianças o melhor que esta instituição tem para oferecer. O valor angariado
servirá para melhorar o recreio das crianças que agradecem a vossa colaboração neste projeto.
O Jardim Infantil do Coração de Jesus aguarda a vossa visita!

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒ Na próxima terça, dia 24 de Outubro, temos reunião com a Confraria do Santíssimo Sacramento,
pelas 20.30 horas, no Salão Paroquial.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Este domingo é o Dia Mundial das Missões. O ofertório deste fim de semana
reverte para as Missões.

⇒ No próximo dia 26 de Outubro, quinta-feira, às 21 horas no salão paroquial
de Alvarelhos, vamos dar continuidade aos encontros de formação bíblica
para todos os catequistas. É muito importante a presença de todos.

⇒

No próximo dia 30, domingo, há Vigília Missionária Diocesana, pelas 21 horas,
na Sé Catedral do Porto.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Na próxima quarta-feira, dia 25 de Outubro, temos reunião do Conselho Económico, pelas 21
horas, no Salão Paroquial.

⇒ No próximo sábado dia 28 de Outubro, às 14h00 na nossa Igreja Paroquial, gostaria de me en-

⇒ O encontro de preparação com o Sr. Bispo para os crismandos das 3 paróquias e seus
padrinhos, é no dia 24 de Outubro, terça-feira, pelas 21h, na Igreja Nova de São Martinho
de Bougado. É obrigatória a presença dos crismandos.

⇒

contrar com os pais e as crianças do 1°ano da nossa catequese. Neste encontro teremos o finalizar da “Festa do Acolhimento com a entrega do respetivo diploma. Apelo à presença de todos.
Horários da catequese para o ano 2017/2018:

1º Ano – 14H00
2º Ano – 16H00
3º Ano – 14H00
4º Ano – 14H00
5º Ano – 16H00

6º Ano – 15H00
7º Ano – 15H00
8º Ano – 14H00
9º Ano – 16H00
10º Ano – 15H00

