Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 19

19.00h
Igreja Muro

Armando de Almeida Girão Bastos

Quarta
Dia 20

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Joaquim Ferreira de Oliveira (Gomes)

Quinta
Dia 21

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia António Pereira Vilas Boas; Paula Isaltina Soares Silva; Almas Purgatório

Sexta
Dia 22

08.00h
Capela Espírito Santo
17.00h
Igreja Muro
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Armando de Almeida Girão Bastos

III Domingo do Advento

18.15h
Igreja S. Mamede

As leituras do 3º Domingo do Advento garantemnos que Deus tem um projeto de salvação e de vida

Sábado
Dia 23

19.30h
Igreja S. Romão

8.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Abílio Silva Oliveira (Francês) (faleceu em Folgosa); Manuel Azevedo Ramos e família; Adélia da Silva Pereira, marido e pais; Albertina Pereira da Silva,
marido e pais; Luís Vieira Pereira Damasceno e família; Maria de Fátima Torres da
Silva, marido e pais; Joaquim Mário Moreira Lagoa e família; Ilda Maria da Silva
Areal e marido; Alvarinho Mendonça Ramos, esposa e pais; Manuel Fernando
Paiva de Sousa, pais e irmão; Adelaide Gonçalves Oliveira, pais e irmão; Norberto
da Silva Martins e mãe; Bernardo Henrique Paiva e pai; Irene da Silva Moreira, pais
e cunhados; José Augusto Lima da Silva, pais e irmãos; Aniv. Falecimento Miguel
Ângelo Moreira da Silva; Aniv. Aurélio Sousa Paiva, pais e sogros; Aniv. José
Ferreira de Oliveira, família; Aniv. Natalício Fernando Raimundo, esposa e filhos;
Aniv. Carolina da Conceição Tavares, marido e filha; Aniv. Falecimento Isolina
Gonçalves Oliveira e marido; 2º Aniv. Falecimento Joaquim Fernando Silva Cardoso e família; 2º Aniv. Falecimento Maria da Silva Paiva; 6º Aniv. Falecimento Maria
Oliveira Araújo, marido e pais

plena para propor aos homens e para os fazer passar das “trevas” à “luz”.
Na primeira leitura, um profeta pós-exílico apresenta-se aos habitantes de Jerusalém com uma “boa
nova” de Deus. A missão deste “profeta”, ungido
pelo Espírito, é anunciar um tempo novo, de vida
plena e de felicidade sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos “pobres”.

1º Aniv. Maria Júlia Rodrigues Bogas

O Evangelho apresenta-nos João Baptista, a “voz”
que prepara os homens para acolher Jesus, a “luz”

9.15h
Igreja Muro

Domingo
Dia 24

10.30h
Capela S. Bartolomeu

00.00h
Igreja de S. Romão

do mundo. O objetivo de João não é centrar sobre
7º Dia Manuel Pereira Ferraz Meneses Sousa; 1º Aniv. Falecimento Helena Sousa
Tavares; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Adriano Alberto
Naldinho; José Manuel da Costa Ribeiro; Martinho Sousa Santos; Manuel da Silva
Moreira; Clara Ferreira Vales; Serafim Lima da Silva, pais e sogros; Luciano da
Silva Brás e esposa; Manuel António da Silva Ferreira; António Cerqueira da Silva;
Agostinho José da Silva Coelho e filhas; Ana Teixeira da Costa, filha e família;
Maria Donzília Oliveira Silva e família; Graciano Augusto de Sousa e Silva e sogro;
Aniv. Natalício Maria Natália Sousa Rios; Aniv. Falecimento José Ferraz, filho e
família; Aniv. Falecimento Ismael Antunes da Silva e filha; Aniv. Falecimento Beatriz Dias da Costa, marido e filha; 4º Aniv. Falecimento António Pinto, esposa e
pais; Alvarinho Costa Santos, esposa e filhos

si próprio o foco da atenção pública; ele está apenas interessado em levar os seus interlocutores a acolher e a “conhecer” Jesus, “aquele” que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e de liberdade plena para os homens.
Na segunda leitura Paulo explica aos cristãos da comunidade de Tessalónica a atitude que é
preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem… Paulo pede-lhes que sejam uma comunidade “santa” e irrepreensível, isto é, que vivam alegres, em atitude de louvor e de adoração, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus.

Missa do Galo

In “Dehonianos”
Dia de Natal do Senhor

10.00h
Capela S. Bartolomeu
Segunda
Dia 25

11.00h
Igreja S. Mamede
16.00h
Igreja Muro

Neste Advento, ao iniciarmos um novo Ano Litúrgico, somos convidados a ser "Movidos pela
Estrela que Brilha no Amor" e caminhar guiados pela Estrela rumo ao Presépio de Belém.
Assim criaremos “uma Igreja” bela, verdadeira casa de família, sensível, fraterna e acolhedora.
Que seja este o desafio da nossa Comunidade.

Vaticano: Papa recebeu artistas e organizadores do Concerto de Natal
Iniciativa reúne nomes como Annie Lennox, Patti Smith e Joaquín Cortés
Cidade do Vaticano, 15 dez 2017 (Ecclesia) - O Papa Francisco recebeu
hoje no Vaticano cerca de 180 artistas e organizadores do Concerto de Natal
2017, que vai decorrer este sábado, na Sala Paulo VI.
“O Natal é uma festa sentida, participada, capaz de aquecer os corações
mais frios, de remover as barreiras da indiferença em relação ao próximo, de
encorajar à abertura ao outro e ao dom gratuito”, disse.
A iniciativa vai angariar fundos para projetos educativos, na República Democrática do Congo e na Argentina, destinados a crianças e jovens e conta
com a atuação de artistas como Annie Lennox, Patti Smith e Joaquín Cortés.
O Papa agradeceu o empenho dos organizadores a todos os que vão assistir, numa demonstração de “sensibilidade às necessidades” dos que mais
precisam.
“Também hoje há necessidade de difundir a mensagem de paz e de fraternidade, precisamente no Natal; existe a
necessidade de representar este acontecimento exprimindo os sentimentos autênticos que o animam”, assinalou.
Francisco acrescentou que a arte “é um formidável meio para abrir as portas da mente e do coração ao verdadeiro
significado do Natal”.
Os donativos destinam-se à Fundação Dom Bosco no Mundo na República Democrática do Congo, que atua na
libertação de muitas crianças que “trabalham sem nenhuma proteção nas minas”; e à Fundação Pontifícia ‘Scholas
Occurrentes’ na Argentina para combater o bullying e o cyberbullying.
“A República Democrática do Congo tem 80% das reservas mundiais de coltan [minérios columbite e tantalite]. O
quilo do coltan custa, em média, a vida de duas crianças, mortas em incidentes ou desabamentos nas próprias minas”, alertou o presidente da Fundação Dom Bosco no Mundo.
Segundo o padre Tullio Orler, o projeto vai envolverá cerca de quatro mil pessoas e pretende retirar dos trabalhos
forçados pelo menos 360 jovens e crianças e inseri-las em escolas.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒

Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana que reverteu para as obras da nossa Casa
Paroquial de S. José, totalizou 583,75€. Obrigado a todos!

⇒
⇒

Na próxima quinta-feira, dia 21 pelas 21 horas, temos reunião do CPP no nosso Salão.
No próximo fim-de-semana, termina a campanha de angariação de bens alimentares realizada pela
catequese. Neste sentido, informamos a todos os que ainda estiverem interessados em ajudar, que
podem entregar a sua oferta no inicio das Eucaristias do próximo fim-de-semana aqui na Igreja no cesto
que se encontra junto à Coroa do Advento, para esse efeito. Colabore e ajude-nos a ajudar.

⇒

Como tem sido hábito, a Conferência Vicentina vai realizar a Venda de Natal entre 1 de Dezembro e 7
de Janeiro aos sábados, domingos e feriados no Edifício Vila, junto à Igreja Paroquial. A Conferência
conta e acredita na generosidade e colaboração de todos.

⇒

O 9° ano de catequese em conjunto com o Centro Social e Paroquial de S. Mamede do Coronado, está
a realizar uma campanha de recolha de tampas de plástico para conseguir equipamentos para os idosos
daquela instituição. Podem entregar as suas tampas no Salão Paroquial de S. Mamede aos sábados às
18 horas, no Centro Social ou nas igrejas de S. Mamede, S. Romão ou S. Cristóvão do Muro. É um
gesto que não custa nada e com a contribuição de todos podemos ajudar os nossos amigos mais

velhos. Contribua, ajude a ajudar.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Confissões Advento
- Alvarelhos - Terça-feira, dia 19 das 17h às 19 horas.
- São Martinho de Bougado - Quarta-feira, dia 20 das 17h às 20 horas.
- Guidões - Quinta-feira, dia 21 das 17h às 19 horas.
- Santiago de Bougado - Sexta-feira, dia 22 das 17h às 20 horas.
- Covelas - Sábado, dia 23 das 9.30h às 10.30 horas
Apresento os horários das confissões onde estarei, para poderem optar por onde acharem mais
fácil.

⇒

Na próxima quarta-feira, dia 20, pelas 21 horas, há encontro dos Coros Litúrgicos, com o Pe. Bruno,
no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado.

⇒

Estão abertas as inscrições para o Curso de Instrução Inicial de Bombeiro. Os pré-requisitos para o
curso são: ter entre 17 e os 45 anos, escolaridade obrigatória e atestado de robustez física. Alistate!!! As inscrições devem ser realizadas junto dos Bombeiros Voluntários da Trofa até 31 de Dezembro.

⇒

As nossas Paróquias, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, vão aderir à campanha
da Cáritas: “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto Pela Paz 2017”. Para tal, temos à venda na Sacristia velas para serem acesas na Noite de Natal. Cada vela tem o custo de 1€. Agradeço a participação de todos!

⇒

CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem marcar casamento
para o ano de 2018, é favor fazer a inscrição para o CPM, no horário de atendimento.

⇒

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Durante o mês de Dezembro não há atendimento. Só temos o atendimento feito pelo cartório aos
sábados de manhã das 10h às 12h. Se houver algum assunto urgente podem ir ter comigo no final
das Eucaristias. Estarei a visitar os doentes das nossas paróquias e em confissões.
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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒

A Comissão de Festas em honra do nosso Padroeiro, S. Romão, apresentou um saldo positivo de
2.702,54€. A mesma entregou-me 2.202,54€, entregando os restantes 500€ no final do ano, resultantes
de um patrocínio. É ainda de recordar que a Comissão ofereceu à Comunidade Paroquial o estandarte
do nosso Padroeiro, no valor de 850€. A Comissão agradece o apoio da Câmara Municipal, da Junta de
Freguesia, dos patrocinadores e de uma forma especial ao povo de São Romão. Eu, enquanto Pároco
da nossa Comunidade, quero deixar uma palavra de agradecimento pela forma como decorreram as
Festas em honra do nosso Padroeiro e também pelo gesto da Comissão em deixar este valor para o
fundo Paroquial, que será aplicado num móvel, tão necessário há algum tempo para a nossa Igreja.
Mais uma vez, muito obrigado à Comissão!

⇒

Domingo dia 17 Dezembro, III Domingo do Advento, às 15h00, oração da tarde da responsabilidade dos
seguintes grupos: 2°ano, 4°ano, 6°ano, 8°ano e 10°ano da nossa Catequese Paroquial e Grupo Coral;

⇒

Feirinha de Natal: A Catequese/Paróquia, irá realizar no próximo sábado dia 23 de Dezembro, das
13h00 às 20h30 no Adro da Igreja a habitual Feirinha de Natal, para angariação de fundos. Pedimos a
gentileza de quem nos poder ajudar oferecendo-nos produtos/artigos tais como: Produtos hortícolas,
frutas, batatas, cebolas, limões, grelos, doces, compotas, bolos caseiros, artigos de artesanato, etc...,
que por favor falem connosco. Desde já o nosso obrigado.

⇒

Janeiras: No próximo dia 18 de Dezembro, segunda feira, temos o início das Janeiras, na zona da
Santa Eulália, das 20h às 21.30 horas. Desde já agradeço a colaboração de todos aqueles que vão nas
Janeiras, bem como aqueles que as vão receber.

⇒

Cabaz de Natal: O nosso Mega Cabaz de Natal, intitulado “Cabaz da Esperança” está pronto! Convidamos a todos para que passem pelo nosso Salão Paroquial (salas da catequese), para o verem, vale
mesmo a pena uma visita! Agora necessitamos da colaboração de todos na compra no mínimo de uma
rifa. Recordamos que o valor a angariar com a passagem das rifas reverte para as despesas com a
compra de dois equipamentos para a catequese e principalmente para as obras do nosso salão paroquial e área envolvente. Não fique indiferente a este projeto e a esta obra que é de todos e para todos.
Paróquia e Catequese de São Romão Sempre em Ação!

