DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

15.00
Salão Paroquial

Missa do Doente, da responsabilidade da Conferência Vicentina e Muro de
Abrigo.

19.00h
Igreja Muro

7º Dia António Lopes Teixeira

Quarta
Dia 21

19.00
Igreja S. Mamede

7º Dia Mário Gomes da Silva

Quinta
Dia 22

19.00h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Paula Isaltina Soares Silva; 3º Aniv. Falecimento
Fernando Augusto Ferreira Maia e família; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 23

8.00h
Capela Esp. Santo

Terça
Dia 20

14.30h
Igreja S. Romão

Eucaristia com a Catequese (Festa da Esperança - 5º ano)

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Armando de Almeida Girão Bastos; 4º Aniv. Lucinda Filomena
Nogueira da Costa Ramos

Sábado
Dia 24
18.15h
Igreja S. Mamede

Alberto Pereira da Silva

19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia José Pina do Amaral Laires; Manuel Azevedo Ramos e família;
Joaquim Mário Moreira Lagoa; Maria da Silva Paiva, marido e filhos; Manuel da Silva Mamede e esposa; Tiago Fontes Araújo; Augusto Ramalho e
esposa; Aurélio Sousa Paiva; Aniv. Manuel Pereira da Costa Araújo, esposa e filhas; Aniv. Falecimento Serafim da Silva Neves e esposa; Aniv.
Falecimento Adelaide Gonçalves Oliveira, pais e irmão; Aniv. Falecimento
José Guilherme Brás da Silva

8.00h
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

9.15h
Igreja Muro
Domingo
Dia25
10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Clara Ferreira Vales; Maria Angelina da Silva Moreira
da Cunha e família; Adriano Alberto Naldinho; Helena Sousa Tavares; José
Manuel da Costa Ribeiro; Manuel da Silva Moreira; Francisco da Costa Veloso e família; José Ferraz, filho e família; António Cerqueira da Silva; José
Joaquim Vieira Moura, pais e irmão; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e
sogro; Francisco Ferreira Leite e esposa; Maria do Sameiro Cabeleira da
Costa; Aniv. João Soares Barbosa; Aniv. Falecimento Fernando Raimundo,
esposa e filhos; Aniv. Natalício Rosa Monteiro, marido e pai; Ação de Graças
a Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças a Santa Rita

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h Às 18.45h, na Casa Paroquial. 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.
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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 283 - Ano B - De 18 a 25 de Fevereiro de 2018

I Domingo do Tempo da Quaresma
No primeiro Domingo do Tempo da Quaresma, a
liturgia garante-nos que Deus está interessado
em destruir o velho mundo do egoísmo e do pecado e em oferecer aos homens um mundo novo
de vida plena e de felicidade sem fim.
A primeira leitura é um extrato da história do dilúvio. Diz-nos que Jahwéh, depois de eliminar o
pecado que escraviza o homem e que corrompe
o mundo, depõe o seu “arco de guerra”, vem ao
encontro do homem, faz com ele uma Aliança
incondicional de paz. A ação de Deus destina-se
a fazer nascer uma nova humanidade, que percorra os caminhos do amor, da justiça, da vida verdadeira.
No Evangelho, Jesus mostra-nos como a renúncia a caminhos de egoísmo e de pecado e a aceitação
dos projetos de Deus está na origem do nascimento desse mundo novo que Deus quer oferecer a todos
os homens (o “Reino de Deus”). Aos seus discípulos Jesus pede – para que possam fazer parte da comunidade do “Reino” – a conversão e a adesão à Boa Nova que Ele próprio veio propor.
Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de Pedro recorda que, pelo Batismo, os cristãos aderiram a
Cristo e à salvação que Ele veio oferecer. Comprometeram-se, portanto, a seguir Jesus no caminho do
amor, do serviço, do dom da vida; e, envolvidos nesse dinamismo de vida e de salvação que brota de
Jesus, tornaram-se o princípio de uma nova humanidade.
In “Dehonianos”

Caminhada Diocesana Das Cinzas ao Pentecostes 2018
“Movidos pelo Amor que se Entrega na Cruz!”
1º Domingo da Quaresma

O AMOR É PACIENTE

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado
Vaticano: Papa pede aos padres um olhar positivo sobre realidade

⇒

Ofertório: O ofertório das Eucaristias do passado fim de semana que reverteu para as obras da nossa
Casa Paroquial de S. José totalizou 332,85€. A todos, muito obrigado.

⇒

O responsável pelas Alminhas do Soeiro, entregou-me a quantia de 160€, referentes ao ano de 2017. A
ele, muito obrigado.

⇒

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 prévenda da refeição. Para adquirir a entrada e refeição podem contactar o nº 917 735 549, ou contactar
com os elementos da comissão de festas.

O Papa Francisco encontrou-se com clero da Diocese de Roma
Roma, 16 fev 2018 (Ecclesia) – O Papa Francisco
reuniu-se esta quinta-feira com o clero da Diocese
de Roma, num tradicional encontro de Quaresma
em que pediu a todos que tenham um olhar positivo sobre a realidade.
“A realidade esconde sempre algo de sublime, é
preciso ver a realidade, não ter medo dela. Sim,
há condutas, mesmo condutas morais, que não

Quaresma: Via Sacra aos domingos às 15h00 na Igreja Paroquial :
- Domingo 18 de Fevereiro - A cargo do 3º, 5º e 10º anos da catequese;
- Domingo 25 de Fevereiro - A cargo do 2º, 8º e 9º anos da catequese;
- Domingo 4 de Março - Procissão do Senhor dos Passos São Mamede do Coronado;
- Domingo 11 de Março - A cargo do 4º e 7º anos da catequese;
- Domingo 18 de Março - A cargo do 1º e 6º anos da catequese.

⇒

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

são as que estamos acostumados a ver”, assinalou, na Basílica de São João de Latrão.
“Há desafios, mas também há realidades boas”,
acrescentou.
O discurso, no encontro à porta fechada, falou das “várias idades do sacerdócio”, com conselhos para os
jovens padres, em questões como o acompanhamento espiritual ou a definição de um “estilo sacerdotal”.
Francisco convidou os padres mais velhos a dialogar com os jovens e a ajudá-los a encontrar raízes.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

Direitos Paroquiais/Côngrua: Como é habitual um grupo de pessoas irá fazer a recolha dos Direitos
Paroquiais/Côngrua. Desde já, obrigado a todos.

⇒

No próximo dia 25 de Fevereiro, domingo, pelas 15 horas na Igreja, celebraremos Via Sacra, a cargo de
todos os grupos da nossa Paróquia.

⇒

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.

“Os padres idosos ainda podem fazer muito, sobretudo com a pastoral do ouvido, ou seja, escutando,
fazendo-se próximo de quem se encontra na dor, mostrando compaixão”, acrescentou.
O encontro contou com uma liturgia penitencial conduzida pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma,
D.Angelo De Donatis; o próprio Francisco ouviu padres em Confissão durante mais de uma hora.

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

⇒

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

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.

⇒

Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua, no horário de
atendimento.

⇒

A Zeladora da Sagrada Família da rua do Horizonte e rua das Carvoeiras entregou-me 355€, referentes
ao ano de 2017. A ela, muito obrigado.

⇒

Sábado dia 24 de Fevereiro às 14h30, Eucaristia na Igreja Paroquial para todos os grupos da nossa
Catequese. Nesta celebração as 32 crianças do 5°ano fazem a sua "Festa da Esperança".

⇒

Sábado dia 24 de Fevereiro às 15h30, na Igreja Paroquial, reunião com os pais das crianças do 6°ano
da catequese (Profissão de Fé). Apelo à presença de todos.

⇒

A comissão de festas em honra de Nossa Senhora de Fátima 2018, a partir deste fim de semana vai
dar inicio à passagem de rifas para a realização da referida festa. Peço desde já o apoio de todos.

Quaresma: Via Sacra aos domingos às 15h00 na Igreja Paroquial da responsabilidade dos seguintes
grupos paroquiais:
- Domingo 18 de Fevereiro - Escuteiros e Grupo Coral;
- Domingo 25 de Fevereiro - Ministros da Comunhão, Acólitos 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

