Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 13

Não há missa
8.30h
Igreja S. Romão

Quarta
Dia 14

INTENÇÕES

Quarta-Feira de Cinzas

19.00
Igreja S. Mamede
21.00h
Igreja Muro
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Quinta
Dia 15

19.00h
Igreja S. Romão

30º Dia Bernardino Orlando Gonçalves de Sá; Aniv. Natalício Maria Rosa
Dias de Oliveira e marido; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 16

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Maria da Silva Oliveira

17.00h
Igreja Muro
Sábado
Dia 17

18.15h
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

Festa do Compromisso (9º ano da Catequese); 7º Dia Ismael Sousa Moreira; 3º Aniv. Fal. Maria Laurinda Oliveira Silva; Manuel Joaquim Araújo
Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José Joaquim Azevedo e esposa
Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de Jesus

30º Dia Balsemino dos Santos Moreira; Manuel Azevedo Ramos e família;
Palmira Pires da Silva; Joaquim Mário Moreira Torres e família; Luís Vieira
Pereira Damasceno e irmã; António Pereira Vilas Boas e esposa; Manuel
Joaquim Ferreira de Sousa; Aniv. Joaquim dos Santos Silva; Aniv. Natalício Joaquim Coelho Vilaça
8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia18

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Armindo dos Santos Silva; Maria Angelina da Silva Moreira da
Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Rosa Monteiro, marido e pais;
Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; Alexandrina Fernanda
Tavares e pais; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Agostinho
José da Silva Coelho e filhas; Artur da Silva, pais e irmãos; Manuel António da Silva Ferreira; Aniv. Joaquim António Almeida Cardoso e pai; Aniv.
Falecimento Antero Rodrigues Barbosa e pais; 15º Aniv. Falecimento Joaquim Monteiro Ramos; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação
de Graças a Santa Rita

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira não há atendimento. 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.

VI Domingo do Tempo Comum

Portanto farei uma escada no
coração.
E pelos degraus subirei da
minha casa
Até bater com o pensamento
no altíssimo.
Apagarei os passos e o cérebro
como um rasto no deserto
Sempre atento como a águia
quando fixa o sol
Sem pestanejar.
Farei portanto a escada no
deserto para fixar
A luz.
Da minha casa subirei sem
palavras
Em silêncio, portanto, pisando
o coração.

In Daniel Faria

“A fonte de toda a perfeição está na paz do coração. Procurar fazer sempre a vontade de Deus,
Ele nos fará conhecê-la. Estabelecer em nós o reino perfeito de Nosso Senhor.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

Comentário à Liturgia Dominical

⇒
⇒

A liturgia do 6º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos um Deus
cheio de amor, de bondade e de ternura, que convida todos os homens e todas as mulheres a integrar a comunidade dos filhos amados de Deus. Ele não exclui ninguém nem aceita que, em seu nome,
se inventem sistemas de discriminação ou de marginalização dos
irmãos.
A primeira leitura apresenta-nos a legislação que definia a forma de
tratar com os leprosos. Impressiona como, a partir de uma imagem

Reunião Conferencia Vicentina na próxima quinta-feira dia 15, às 21 horas no salão paroquial.

No próximo dia 13 (3ª-feira de carnaval) vai-se realizar o cortejo de carnaval, este ano em moldes
diferentes dos anos anteriores. Não obstante, a comissão de festas em honra ao Divino Espírito
Santo mantém a sua atividade, organizando um espetáculo musical pela orquestra ligeira da Banda
Musical de Avintes, no largo da igreja, após as 15.00h desse dia de carnaval (se o tempo permitir a
saída do cortejo). Realizará ainda o leilão dos artigos oferecidos pela comunidade, e agradece desde já o empenho dos diferentes lugares da paróquia que se estão a organizar para a recolha de
bens a leiloar.
⇒ No próximo dia 25 de fevereiro, ao almoço, vamos fazer o habitual evento da feijoada, a realizar no
salão nobre nas instalações do salão paroquial. As entradas para este evento são limitadas e tem
pré-venda da refeição. Para adquirir a entrada e refeição podem contactar o nº 917 735 549, ou
contactar com os elementos da comissão de festas.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

deturpada de Deus, os homens são capazes de inventar mecanismos de discriminação e de rejeição em nome de Deus.
O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce ao encontro dos

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

seus filhos vítimas da rejeição e da exclusão, compadece-Se da sua

⇒

miséria, estende-lhes a mão com amor, liberta-os dos seus sofrimen-

⇒

tos, convida-os a integrar a comunidade do “Reino”. Deus não pactua
com a discriminação e denuncia como contrários aos seus projetos todos os mecanismos de opressão
dos irmãos.

⇒

A segunda leitura convida os cristãos a terem como prioridade a glória de Deus e o serviço dos irmãos. O
exemplo supremo deve ser o de Cristo, que viveu na obediência incondicional aos projetos do Pai e fez da

⇒

sua vida um dom de amor, ao serviço da libertação dos homens.

⇒

Direitos Paroquiais/Côngrua: Como é habitual um grupo de pessoas irá fazer a recolha dos Direitos Paroquiais/Côngrua. Desde já, obrigado a todos.
Comissão de Festas de São Pantaleão e São Cristóvão: Estão abertas as inscrições para enfeitar os andores para o dia de São Cristóvão e de São Pantaleão. Os interessados poderão contactar
qualquer membro da comissão.
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.
Na próxima terça-feira, dia 13 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.

In “Dehonianos”

Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

Avisos Inter Paroquiais:

⇒ Encontro de leitores: Na terça-feira, dia 20, pelas 21 horas, há reunião com os leitores das
⇒
⇒
⇒
⇒

três comunidades paroquiais, no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado.
Formação Vicarial Catequistas: Na quinta-feira, dia 22, pelas 21 horas, há Encontro de
Formação vicarial para os Catequistas, em Alvarelhos.
Secretariado Vicarial da Catequese: No sábado, dia 24, pelas 9h30 horas, reúne o Secretariado Vicarial da Catequese, na Santa Eufémia, para preparar o Dia Vicarial da Catequese e
dos Acólitos.
Encontro Vicarial de Acólitos: No sábado, dia 24, pelas 14.30 horas, há Encontro Vicarial
dos Acólitos, na Igreja Paroquial de Retorta, Vila do Conde.
Bênção dos Bebés: Domingo dia 15 de Abril às 15h30 na Igreja Paroquial de São Romão do
Coronado, teremos a Eucaristia da Bênção dos Bebés, até aos três anos de idade para as
três comunidades paroquiais. As inscrições devem ser feitas até 25 de Março (Domingo),
junto das respetivas pastorais familiares.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado
Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua, no horário de
atendimento.
⇒ Sábado dia 17 de Fevereiro, às 15h00 na Igreja Paroquial, encontro para os adolescentes do 7° ao
10°ano da nossa catequese, inserido no projeto "Ser + Adolescente". Tema deste encontro:
"Velhice num Centro Social". Oradores: Dra Inês Ribeiro, Diretora Técnica da Ascor e um casal de
idosos que frequentam o mesmo centro social. Encontro aberto a todos aqueles que pretenderem
assistir.
⇒ Sábado dia 17 de Fevereiro, às 16h00 no Salão Paroquial reunião da comissão de festas em Honra
de Nossa Senhora de Fátima.
⇒ Quaresma: Via Sacra aos domingos às 15h00 na Igreja Paroquial da responsabilidade dos seguintes grupos paroquiais:
- Domingo 18 de Fevereiro - Ministros da Comunhão, Acólitos e Grupo Coral;
- Domingo 25 de Fevereiro - Escuteiros e Grupo Coral;
- Domingo 4 de Março - Procissão do Senhor dos Passos São Mamede do Coronado;
- Domingo 11 de Março - Grupo de Leitores, Grupo de Jovens e Grupo Coral;
- Domingo 18 de Março - Catequese Paroquial, Pastoral da Família e Grupo Coral.

⇒

Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

