DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES
Segunda-Feira de Páscoa

Segunda
Dia 2

Sábado
Dia 7

10.30
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

17.00h
Capela S. Pantaleão

7º Dia Joaquim Ferreira de Araújo; 3º mês falecimento Constância da Silva
Faria e marido

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

Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de Jesus
30º Dia Otília Lagoa Brás; Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim
Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e
irmão; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; António Pereira Vilas Boas
e esposa; Ângela Sousa Ramos; Laurentino Lourenço da Costa; Aniv.
Natalício Manuel da Silva Mamede e esposa; 2º Aniv. Falecimento Alípio
da Silva Brás; Almas de Purgatório

8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia 8

9.15h
Igreja Muro

Festa da Vida (8º Ano da Catequese)

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Adriano Alberto Naldinho; Maria Emília Lopes Batista; Maria Angelina da
Silva Moreira da Cunha; Otília Lagoa Brás; Maria Sofia Ferreira da Cunha;
Alvarino da Costa Santos; António Alexandre Ferreira dos Santos; Cláudia
Patrícia Brás da Cunha; Beatriz Ferreira da Silva e marido; Tiago Fontes
Araújo; Ernestina Azevedo Rocha e marido; Manuel Lopes da Silva e esposa; Aniv. Maria Moreira dos Santos e marido; 6º Aniv. Falecimento Rosa da
Silva Leite, marido e genros; 35º Aniv. Falecimento Manuel Joaquim Vieira
Cardoso e irmãos

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:

Esta semana não há atendimento nem missas de terça a sexta-feira. Qualquer assunto urgente é
favor contactar o Pe. Manuel. O atendimento pelo Pároco retoma a normalidade a partir do dia
10 de Abril.
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.
Visita aos doentes:
- São Cristóvão do Muro: semana de 10 a 13 de Abril;
- São Mamede do Coronado: semana de 17 a 20 de Abril;
- São Romão do Coronado: semana de 23 a 27 de Abril.
Nota: Se no final destas três semanas, houver algum doente que requisitou junto de algum Ministro Extraordinário da Comunhão, ou junto de mim e eu não visitei, agradeço que falem comigo
para assim eu poder proceder à visita.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com; Publicação: Semanal; Tiragem: 1000 exemplares; Propriedade: Paróquias de: S. Cristóvão do Muro, S. Mamede e S. Romão Coronado

Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 289 - Ano B - De 1 a 8 de Abril de 2018

DOMINGO DE PÁSCOA
A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos
que a vida em plenitude resulta de uma existência feita dom e
serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o
exemplo concreto que confirma tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou
pelo mundo fazendo o bem” e que, por amor, se deu até à
morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos os homens.
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo obstinado, que se
recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não podem, nunca, ser geradores de vida nova; e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua
proposta (a esse não o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira).
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada
de vida nova, até à transformação plena (que acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a
última barreira da nossa finitude).
In “Dehonianos”

Caminhada Diocesana Das Cinzas ao Pentecostes 2018
“Movidos pelo Amor que se Entrega na Cruz!”
Domingo de Páscoa

Desejo a todos uma Santa Páscoa!!!
São os votos do vosso Pároco

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 7 de Abril, recomeçamos a nossa catequese nos horários habituais para
todos os grupos.
⇒ Sábado, dia 7 de Abril, às 14h00 na Igreja Paroquial, reunião para os pais das crianças do 3°ano da nossa catequese paroquial (Primeira Comunhão). É importante a
presença de todos.
⇒ Na sexta-feira, dia 13 de Abril, pelas 20 horas, na sede dos Escuteiros, há convívio
com as pessoas que foram no Compasso.
⇒ Bênção das Grávidas: Dia 6 de Maio (Dia da Mãe), na Eucaristia das 10h30 na Capela
de São Bartolomeu, iremos proceder à Bênção das Grávidas da nossa paróquia. As
inscrições devem ser efetuadas até dia 29 de Abril, junto dos elementos da Pastoral
Familiar.
⇒ A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima 2018, está a proceder
ao peditório pelas ruas da nossa paróquia. Peço desde já a vossa resposta afirmativa
ao esforço e dedicação desta comissão. Para começar desde já a preparar antecipadamente a Procissão em Honra de Nossa Senhora de Fátima do próximo dia 13 de
Maio, apelamos a quem tiver promessa ou queira pegar no Andor de Nossa Senhora,
Pálio, Lanternas e Estandartes que deem por favor os seus nomes. Desde já o meu
obrigado.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Avisos Inter Paroquiais:
⇒ No próximo sábado, dia 7 de Abril, pelas 9h30m, há reunião do Secretariado Vicarial da Catequese, em Alvarelhos.
⇒ No próximo domingo, dia 8 de Abril, pelas 16h, na Igreja Nova de São Martinho de
Bougado, há a Celebração Mistagógica Vicarial e Canto Do Te Deum. Todos estamos convidados a participar nesta grande celebração Pascal.
⇒ 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.
⇒ No dia 21 de Abril, pelas 21 horas, a Pastoral Vicarial da Família vai promover uma
Tertúlia, no Salão Paroquial do Muro, sobre a eutanásia. Todos estamos convidados a participar.
⇒ Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus: A comunidade das irmãs
está a organizar a peregrinação anual da Congregação. Será ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, no dia 21de abril. O programa e o preço,
anunciaremos num domingo próximo. Temos conhecimento de que há outra peregrinação no mesmo dia, para Fátima. Por isso precisávamos de saber com alguma
antecedência as pessoas com quem podemos contar. Bem haja.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒ No dia 10 de Abril, terça-feira, pelas 20h30m, há assembleia geral para todos os associados da Confraria do Santíssimo Sacramento, no Salão Paroquial.

⇒ Na quarta-feira, dia 11 de Abril, pelas 21h, há reunião com os catequistas, no Salão
Paroquial.

⇒ Na sexta-feira, dia 20 de Abril, pelas 21 horas, no Salão Paroquial, há convívio com
as pessoas que foram no Compasso.

⇒ 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.
⇒ Jantar Paroquial: Vai ter lugar no próximo dia 7 de Abril pelas 20.00h, na Escola EB 1
Estação um jantar Paroquial com o objetivo de angariação de fundos para a nossa
Paróquia. A inscrição tem o valor de 12,50 Paróquias e poderá ser feita junto dos elementos da Muro de Abrigo.
⇒ Bênção das Grávidas: Dia 6 de Maio (Dia da Mãe), na Eucaristia das 9h15, iremos
proceder à Bênção das Grávidas da nossa paróquia. As inscrições devem ser efetuadas até dia 29 de Abril, junto dos elementos da Pastoral Familiar.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Na próxima sexta-feira, dia 6 de Abril pelas 20 horas, no nosso Salão Paroquial, há
convívio com as pessoas que foram no Compasso.

⇒ Na quinta-feira, dia 12 de Abril, pelas 21 horas, há reunião do CPP. É importante a
presença de todos!

⇒ Bênção das Grávidas: Dia 6 de Maio (Dia da Mãe), na Eucaristia das 8h00, iremos
proceder à Bênção das Grávidas da nossa paróquia. As inscrições devem ser efetuadas até dia 29 de Abril, junto dos elementos da Pastoral Familiar.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

