Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 6

19.00h
Igreja Muro

SS. Paulo Miki e Companheiros, Mártires (MO)

Quarta
Dia 7

8.00h
Igreja S. Mamede

Cinco Chagas do Senhor (Festa)

Quinta
Dia 8

19.00h
Igreja S. Romão

S. Jerónimo Emiliano
Almas de Purgatório

Sexta
Dia 9

8.00h
Capela Esp. Santo

Sábado
Dia 10

Domingo
Dia11

e

S.

Josefina

Bakhita,

Virgem

(MF);

Boletim nº 281 - Ano B - De 4 a 11 de Fevereiro de 2018

V Domingo do Tempo Comum

17.00h
Igreja Muro

30º Dia José Carlos da Silva Oliveira

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria Otília Martins Ferreira

19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia Tiago Fontes Araújo; Manuel Azevedo Ramos e família; Idalina
Paiva Oliveira, marido e filhos; José da Silva Teixeira, pais e irmã; António
da Silva Faria; Marinha Gonçalves Oliveira; Aniv. Adélia da Silva Pereira e
marido; Aniv. Falecimento Marinho da Silva Brás; Aniv. Falecimento Graciosa Sousa Martins; Aniv. Falecimento. Abílio José Oliveira Castro e família; Aniv. Falecimento Manuel da Silva Mamede e esposa; Aniv. Natalício
Joaquim Fernando da Silva Cardoso e família

do 5º Domingo do Tempo Comum reflete sobre estas ques-

8.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Cristóvão Nogueira da Costa; 1º Aniv. Manuel Joaquim Costa
Barbosa

amargura e desilusão, o facto de a sua vida estar marcada

9.15h
Igreja Muro

No final, romagem ao cemitério onde lembramos os murenses falecidos
em Janeiro, bem como os que faleceram durante o ano de 2017.

Que sentido têm o sofrimento e a dor que acompanham a
caminhada do homem pela terra? Qual a “posição” de Deus
face aos dramas que marcam a nossa existência? A liturgia
tões fundamentais. Garante-nos que o projeto de Deus para
o homem não é um projeto de morte, mas é um projeto de
vida verdadeira, de felicidade sem fim.
Na primeira leitura, um crente chamado Job comenta, com
por um sofrimento atroz e de Deus parecer ausente e indiferente face ao desespero em que a sua existência decorre…
Apesar disso, é a Deus que Job se dirige, pois sabe que
Deus é a sua única esperança e que fora d’Ele não há pos-

10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Esmeralda da Silva Coutinho; Maria Angelina da
Silva Moreira da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; António da
Silva Azevedo e avós; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado;
Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças a Santa
Rita

sibilidade de salvação.
No Evangelho manifesta-se a eterna preocupação de Deus
com a felicidade dos seus filhos. Na ação libertadora de Jesus em favor dos homens, começa a manifestarse esse mundo novo sem sofrimento, sem opressão, sem exclusão que Deus sonhou para os homens. O
texto sugere, ainda, que a ação de Jesus tem de ser continuada pelos seus discípulos.

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17h às 19h, na Igreja do Muro. Na quarta-feira desde o final da missa até às 10h, 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 segunda leitura sublinha, especialmente, a obrigação que os discípulos de Jesus assumiram no sentido
de testemunhar diante de todos os homens a proposta libertadora de Jesus. Na sua ação e no seu testemunho, os discípulos de Jesus não podem ser guiados por interesses pessoais, mas sim pelo amor a Deus, ao
Evangelho e aos irmãos.

In “Dehonianos”

“Apresentação do Senhor. Jesus oferece-Se a todos para nossa salvação. Toma sobre Si todos
os nossos pecados. Mas deixa-nos livres de aproveitar da nossa redenção unindo-nos a Ele,
amando-O, cumprindo a sua vontade.”
Padre Dehon

Janeiro nas Comunidades
- Em São Romão do Coronado...

- Em São Cristóvão do Muro…

Batizados

Óbitos

•

•

David Sousa Neves Silva

José Carlos da Silva Oliveira

Bodas de Ouro

- Em São Mamede do Coronado...

•
•

Óbitos

Lurdes Brás e Delfim Vinhas
Isaura Gonçalves e Ilídio Fernandes

Óbitos

•
•
•
•
•

Tiago Fontes Araújo

•
•
•

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ No dia 5 de fevereiro, segunda-feira, pelas 21h, na nossa igreja, vamos dar continuidade aos
⇒
⇒

Custódia de Almeida Campos
Maria Otília Martins Ferreira
Cristóvão Nogueira da Costa

encontros de reflexão sobre a Bíblia (Génesis - 3). Vamos cimentar a nossa Fé. Todos estão convidados a aparecer e trazer a Bíblia.
Na próxima quinta-feira, dia 8, pelas 21 horas, há reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no
Salão Paroquial. É importante a presença de todos os responsáveis dos grupos paroquiais.
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”). Os bilhetes já estão à venda.
Pode consultar o cartaz na nossa página da Paróquia em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

Balsamino dos Santos Moreira
Bernardino Orlando Gonçalves de Sá
Armindo dos Santos Silva

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

José Pina do Amaral Laires

⇒ Na próxima sexta-feira, dia 9, pelas 21 horas, há reunião do Conselho Económico, na Casa Paroquial.

⇒ Comissão de Festas de São Pantaleão e São Cristóvão: Estão abertas as inscrições para
⇒

Uma palavra de conforto e esperança a quem perdeu alguém, familiar ou amigo. Uma palavra de parabéns a
quem celebrou o seu aniversário de casamento e, por fim uma palavra, também de parabéns aos pais e familiares
da criança que foi batizada.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒

⇒

⇒ A Zeladora da Sagrada Família do Lousado e Seixal, entregou-me a quantia de 400€, referentes
ao ano de 2017. A ela, muito obrigado.

⇒ A Zeladora da Sagrada Família da Profitela, entregou-me a quantia de 150€, referentes ao ano
⇒

de 2017. A ela, muito obrigado.
O Zelador da Sagrada Família do Seixinho, entregou-me a quantia de 86€, referentes ao ano de
2017. A ele, muito obrigado. A partir deste ano, deixa de ser o sr. Rodrigo o zelador desta Sagrada Família e passa a ser a D. Fernanda (esposa do sr. Domingos, da Comissão de Festas de
Santa Eulália). Agradeço à D. Fernanda a disponibilidade ao convite feito, mas quero deixar de
forma muito particular, uma palavra de enorme agradecimento pela dedicação de todos estes
anos, por parte do sr. Rodrigo. A ele, em meu nome e em nome da Comunidade, muito obrigado.
Na próxima terça-feira, dia 6, pelas 21h, no Salão Paroquial, há reunião do Conselho Económico.

⇒
⇒

⇒

⇒
⇒ Sábado dia 10 de Fevereiro, não há catequese.

enfeitar os andores para o dia de São Cristóvão e de São Pantaleão. Os interessados poderão
contactar qualquer membro da comissão.
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.
Muro de Abrigo: A Muro de Abrigo informa que estão abertas as inscrições, para pertencer ao
grupo de cavaquinhos. Os Ensaios irão realizar-se à quarta feira, pelas 21.00H, no Salão Paroquial do Muro. Quem estiver interessado pode realizar inscrição junto de algum elemento da
Muro de Abrigo.
Durante o mês de Fevereiro, no final das missas (sábado e domingo), estão em pagamento as
quotas dos associados da Confraria do Santíssimo Sacramento, na casa da Fábrica.
A Muro de Abrigo convida toda a Comunidade a participar no Jantar "Cozido de Carnaval Solidário" que se realizará no próximo dia 10 de Fevereiro, pelas 20.00H, na escola E.B1 Estação Muro. O valor do jantar terá o custo de 12,50 Máscaras e reverte a favor da Muro de Abrigo.
Pontos de venda: Muro de Abrigo ou junto de qualquer elemento da Direção.
Na próxima segunda-feira, dia 12 de Fevereiro, pelas 21 horas, há reunião do Conselho Pastoral
Paroquial, no nosso salão. É importante a presença de todos os responsáveis dos grupos paroquiais.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒ Fanfarra Santa Maria de Alvarelhos/Rufos do Castro: A Fanfarra de Santa Maria de Alva-

⇒

relhos e o Rufos do Castro, informam que estão abertas as inscrições para novos elementos
que pretendam integrar estes grupos. As inscrições decorrem até ao final do próximo mês de
fevereiro e podem ser efetuadas à sexta-feira entre as 21h e as 22h, no Salão Paroquial de
Alvarelhos. As inscrições estão abertas a todos os que quiserem ingressar nestes grupos,
sendo que o único requisito é terem mais de 8 anos.
Horário das Eucaristias no dia 14 de Fevereiro, Quarta-feira de Cinzas:
São Romão do Coronado - 8.30h
São Mamede do Coronado - 19.00h
São Cristóvão do Muro - 21.00h

