Horários e Intenções das Missas
DIA

Segunda
Dia 15

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

7.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças a Santo Amaro

11.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças a Santo Amaro, com sermão.

19.00h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças a Santo Amaro; 5º Aniv. Falecimento Gracinda Gonçalves
dos Santos; Joaquim da Silva Ferreira

19.00h
Igreja S. Romão

43º Aniv. Falecimento Pe. Augusto Moreira Lagoa. Celebra o seu sobrinho,
Pe. Luciano Lagoa.
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II Domingo do Tempo Comum

Terça
Dia 16

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 17

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Antão, Abade (MO); 7º Dia Maria Otília Martins Ferreira

Quinta
Dia 18

19.00h
Igreja S. Romão

Almas de Purgatório

Sexta
Dia 19

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Cristóvão Nogueira da Costa; 30º Dia Armindo Francisco de Oliveira;
1º Aniv. Maria Celeste Moreira Alves

A primeira leitura apresenta-nos a história do chama-

17.00h
Igreja Muro

7º Dia José Carlos da Silva Oliveira; 30º Dia Maria Marques de Sousa Campos; Armando de Almeida Girão Bastos

que o chamamento é sempre uma iniciativa de Deus,

18.15h
Igreja S. Mamede

Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José Joaquim
Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de
Jesus

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Luciana Paulina e marido; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Tiago Fontes Araújo; Luís Vieira Pereira
Damasceno e família; Aniv. Mário Marques Carneiro e esposa; Aniv. Falecimento Almerinda Lima de Oliveira e marido

Sábado
Dia 20

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 21

Festa das Bem-Aventuranças (7º Ano de Catequese); 3º Aniv. Fal. Manuel
Joaquim Brito Ferreira Moutinho

A liturgia do 2º Domingo do Tempo Comum propõenos uma reflexão sobre a disponibilidade para acolher os desafios de Deus e para seguir Jesus.
mento de Samuel. O autor desta reflexão deixa claro
o qual vem ao encontro do homem e chama-o pelo
nome. Ao homem é pedido que se coloque numa
atitude de total disponibilidade para escutar a voz e
os desafios de Deus.
O Evangelho descreve o encontro de Jesus com os
seus primeiros discípulos. Quem é “discípulo” de
Jesus? Quem pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspetiva de João, o discípulo é aquele que é
capaz de reconhecer no Cristo que passa o Messias libertador, que está disponível para seguir Jesus no
caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar Jesus e de anunciá-l’O aos outros irmãos.

9.15h
Igreja Muro

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viverem de forma coerente com o chamamento
que Deus lhes fez. No crente que vive em comunhão com Cristo deve manifestar-se sempre a vida nova de

10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Manuel Pereira Ferraz Meneses Sousa; 1º Aniv. Falecimento Maria
Donzília Oliveira da Silva; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Manuel da Silva Moreira; José Ferraz, filho e
família; João Monteiro Peixoto e filho; António Pinto, esposa e pais; José
Manuel da Costa Ribeiro; Manuel António da Silva Ferreira; Aniv. Maria Aurélia Marques Santos Ramos e família; Aniv. Falecimento Beatriz de Sousa e
Silva (Águas) e marido

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00h às 19.00h, na Igreja do Muro, na quarta-feira das 16.00h às 19.00h, 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.

Deus. Aplicado ao domínio da vivência da sexualidade – um dos campos onde as falhas dos cristãos de
Corinto eram mais notórias – isto significa que certas atitudes e hábitos desordenados devem ser totalmente banidos da vida do cristão.
In “Dehonianos”

Jesus: «Quantos sábios na doutrina da verdade são ignorantes na arte de conversar comigo.
Pensam que, para vir a mim, é preciso toda uma artilharia de engenhosos artifícios. Cercam-me
como se cercaria uma praça importante, com grande reforço tático, enquanto que os simples
vêm diretamente ao meu Coração».
Padre Dehon

Papa sublinha importância do «silêncio» na celebração da Missa
O Papa Francisco quer que Liturgia seja «escola de oração» para os católicos
Cidade do Vaticano, 10 jan 2018 (Ecclesia) – O
Papa Francisco disse hoje no Vaticano que é necessário respeitar o “silêncio” previsto em vários
momentos da celebração da Missa, deixando votos
de que a Liturgia possa ser para todos “escola de
oração”.
“Sem este silêncio, arriscamo-nos a descurar o
recolhimento da alma”, assinalou, na audiência
geral que reuniu milhares de pessoas no auditório
Paulo VI.
Francisco deixou em particular uma recomendação
aos sacerdotes, para que celebrem “sem pressa” e
procurem “observar este momento de silêncio”,
falando da chamada ‘oração de coleta’, que conclui
os ritos introdutórios da Missa.
“O silêncio não se reduz à ausência de palavras, mas antes à predisposição de escutar outras vozes:
a do nosso coração e, sobretudo, a voz do Espírito Santo”, precisou.
O pontífice sublinhou que, ao ouvir a sua alma, cada um pode abri-la a Deus, depois de dias de “cansaço,
de alegria, de dor”, invocando a ajuda divina.
“Talvez tenhamos familiares e amigos doentes ou que atravessam provações difíceis; desejamos confiar a
Deus os destinos da Igreja e do mundo. É para isto que serve o breve silêncio, antes que o sacerdote, recolhendo as intenções de cada um, exprima em voz alta para Deus, em nome de todos, a oração comum”,
explicou.
O Papa falou ainda do ‘Glória’, um “hino antiquíssimo” com que a comunidade católica manifesta a sua
“gratidão” a Deus.
A intervenção deixou o convite a meditar nas orações “concisas, mas ricas de significado” do Rito Romano.
Já na saudação aos peregrinos de língua portuguesa, Francisco renovou o desejo de que todos possam
“encontrar na Liturgia uma verdadeira escola de oração”.
“Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de confiança e esperança no meio dos
vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias desça a Bênção de Deus”, acrescentou.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒

Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana reverte para as obras da nossa Casa Paroquial de S. José.

⇒

A zeladora da Sagrada Família de Louredo entregou-me a quantia de 205€, referentes ao ano de 2017.
A ela, muito obrigado.

⇒

A zeladora da Sagrada Família de Fontes, Breto e Feira Nova entregou-me a quantia de 125€, referentes ao ano de 2017. A ela, muito obrigado.

⇒

A zeladora da Sagrada Família de Casal Parte Norte entregou-me a quantia de 174,25€, referentes ao
ano de 2017. A ela, muito obrigado.

⇒

Na próxima segunda feira, dia de Santo Amaro, a Comissão de festas em honra do Divino Espírito
Santo terá um espaço na residência paroquial para servir refeições e petiscos; também terá comida
para servir para fora. Convida-se toda a comunidade a participar e ajudar a angariar fundos para a
nossa festa. No final das eucaristias haverá também o já tradicional leilão do copo de Vinho do Porto. A
Comissão de Festas avisa também que no próximo fim de semana, estará com uma "barraquinha" nas
festas em honra de S. Gonçalo, em Covelas. A quem visitar a festa, convida-se a comparecer no espaço da nossa comissão de festas.

⇒

No sábado, dia 20, pelas 10 horas, no Salão Paroquial, há reunião com os pais das crianças que frequentam o 6º ano da Catequese.

⇒

No primeiro domingo de fevereiro, dia 4, pelas 8.00h, como é habitual, Eucaristia com a Confraria do
Santíssimo Sacramento, onde iremos lembrar todos aqueles que faleceram durante o ano de 2017.
Antes da missa, as pessoas que perderam algum familiar, devem vir mais cedo à sacristia e pedir uma
vela, que será acesa no momento das intenções e que será colocada à frente do altar. No final, faremos romagem ao cemitério como é habitual no primeiro domingo do mês e as mesmas pessoas são
convidadas a levar essa mesma vela para junto da campa.

⇒

No próximo dia 11 de Fevereiro, pelas 15.30 horas no Salão Paroquial, vai ter lugar uma homenagem
ao Sr. Padre Joaquim, pelo 129º aniversário do seu nascimento. Será apresentada um espetáculo
teatral com vários monólogos e sketchs da obra que ele escreveu (“Uma série de trapalhadas”).

⇒

Estão abertas as inscrições para a Peregrinação Anual dos Missionários da Consolata, que se vai
realizar no dia 17 de Fevereiro. Quem quiser participar deve falar com a mãe do sr. Padre Casimiro.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

A Sagrada Família dos lugares de Santa Eulália, Fontiela e Cancela de Areias rendeu em 2017, 160€.
A todos, muito obrigado.

⇒

O valor amealhado pelas Janeiras foi de 3365€. Este dinheiro ficou para o Fundo Paroquial. Quero
deixar uma palavra de agradecimento, a todos as pessoas que participaram nas Janeiras, bem como
às pessoas que acolheram as mesmas. A todos, muito obrigado.

⇒

Sábado dia 20 de Janeiro, às 15h00 na Igreja Paroquial, encontro para os adolescentes do 7° ao 10°
ano da nossa catequese, inserido no projeto "Ser + Adolescente" e este ano com o lema: "Velhice
como tratar, como cuidar?". Este encontro é aberto o todos os Paroquianos. Apareçam!

⇒ 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.

⇒ Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos: De 18 a 25 de Janeiro, decorre, como habi-

⇒

tualmente, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, este ano subordinada ao tema
Unidos no ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna e nas orações (cf. Actos 2, 42)
e preparada pelos cristãos de Jerusalém. Estes, buscando a unidade no meio de dificuldades,
«mostram-nos que o apelo à unidade pode ser mais do que meras palavras e que, de facto,
pode orientar-nos para um futuro, no qual antecipamos e ajudamos a construir a Jerusalém
celeste». O tema que escolheram apela ao regresso às origens da primeira Igreja de Jerusalém, à renovação e ao retorno ao essencial da fé, à evocação do tempo em que os cristãos
viviam unidos. Ao mesmo tempo, recorda os marcos da Igreja das origens, essenciais à comunidade cristã em qualquer tempo e lugar: a palavra anunciada pelos apóstolos, a comunhão fraterna, a eucaristia (fracção do pão) e a oração.
Encontro de Catequistas: No próximo dia 25 de Janeiro, 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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

A Comissão de Festas de São Cristóvão e S. Pantaleão pede para informar que vai ter início o peditório dos postais das Boas Festas.

⇒

Na terça-feira, dia 16, pelas 21 horas, no Salão Paroquial, há reunião com os pais das crianças que
frequentam o 6º ano da Catequese.

⇒

No segundo domingo de fevereiro, dia 11, pelas 9.15h, como é habitual, Eucaristia com a Confraria do
Santíssimo Sacramento, onde iremos lembrar todos aqueles que faleceram durante o ano de 2017.
Antes da missa, as pessoas que perderam algum familiar, devem vir mais cedo à sacristia e pedir uma
vela, que será acesa no momento das intenções e que será colocada à frente do altar. No final, faremos romagem ao cemitério como é habitual no primeiro domingo do mês e as mesmas pessoas são
convidadas a levar essa mesma vela para junto da campa.

