DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 15

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 16

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 17

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 18

Não há missa

INTENÇÕES

Aniv. Natalício Graciano Augusto de Sousa e Cunha; Almas de Purgatório

17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 19

18.15h
Igreja S. Mamede

19.30h
Igreja S. Romão

7.00h
Capela Espírito Santo

7º Dia Silvina Gonçalves Pereira (faleceu em Cabeceiras de Basto);
30º Dia Sérgio Manuel Dias de Sousa; Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José Joaquim Azevedo e esposa
Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa Margarida de Jesus
30º Dia Brilhantina Moreira Lagoa; Manuel Azevedo Ramos e família;
Ângela Sousa Ramos e marido; José da Silva Teixeira, pais e irmã;
Manuel José Torres Silva, pais, irmã e cunhado; Maria Natália Sousa
Rios; Luciana Paulina e marido; Aurélio Sousa Paiva; Manuel Fernando
Paiva de Sousa, pais e irmão; Aniv. Natalício Tiago Fontes Araújo; 4º
Aniv. Falecimento Ana Rosa Moreira dos Santos
Ação de Graças ao Divino Espírito Santo

9.15h
Igreja Muro

Domingo
Dia 20
10.30h
Igreja S. Mamede
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Segunda 11.00h
Dia 21
Capela Espírito Santo

Profissão de Fé. No final da Eucaristia, procissão com o trajeto habitual.

Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado; Artur da Silva, irmãos e pais; Joaquim Monteiro Ramos e família; Alexandrina Fernanda
Martins Tavares e pais; João Monteiro Peixoto e filho; Alexandrino
Brandão Linhares e esposa; Lucinda Ferreira da Silva e pais; Aniv.
Falecimento José de Sousa Cruz (Águas); Aniv. Falecimento Manuel
António da Silva Ferreira; Aniv. Natalício Manuel Francisco de Sousa,
esposa e genros; Aniv. Ana Teixeira da Costa, filha e família; 2º Aniv.
Falecimento Manuel da Silva Moreira; Alminhas de Fonteleite; Ação de
Graças a Nossa Senhora Bodas de Cana
Ação de Graças pelo povo de São Mamede vivos e defuntos e também
pelos nossos emigrantes

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira não há atendimento (os Padres ordenados há menos de 10 anos, têm encontro com o sr. Bispo durante a tarde). 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.

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 295 - Ano B - De 13 a 20 de Maio de 2018

Solenidade da Ascensão
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que,
no final do caminho percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o
testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar a realizar o projeto libertador de Deus para os homens e para o
mundo.
No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a
vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão, como testemunhas do projeto de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através deles, a oferecer aos
homens a vida nova e definitiva.
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na
vida definitiva da comunhão com Deus – a mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo
“caminho” que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, numa
passividade alienante; mas têm de ir para o meio dos homens continuar o projeto de Jesus.
A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram chamados (a vida
plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa “esperança” de mãos dadas com os
irmãos – membros do mesmo “corpo” – e em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo
reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que se torna hoje presente no meio dos homens.
In “Dehonianos”

Caminhada Diocesana Das Cinzas ao Pentecostes 2018
“Movidos pelo Amor que se Entrega na Cruz!”
Solenidade da Ascensão

O AMOR TUDO ESPERA

Avisos Inter Paroquiais:
⇒ Estão abertas as inscrições de Preparação de Adultos para o Crisma para as três
comunidades paroquiais. Estas inscrições realizar-se-ão de 1 de Maio a 30 de
Junho e podem inscrever-se todos os batizados a partir dos 18 anos de idade
completos neste ano civil. Para realizarem a inscrição terão apenas de dirigir-se à
sacristia e pedirem a ficha de inscrição que depois de preenchida deverá ser entregue no mesmo local. Haverá 20 sessões de preparação ao longo do ano 2018
e 2019 que serão às sextas-feiras pelas 21h30 e terão a duração de 1h/1h10. A
primeira sessão será no dia 28 de Setembro de 2018 pelas 21h30 no Salão Paroquial de São Romão do Coronado. Para mais informações podem contactar: Camilo Faria (917741 234) ou Emanuel António Dias (912 474 766).

⇒ No próximo dia 27 de Maio, é o DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA e vamos, neste
dia, homenagear os casais que, ao longo do ano 2018, perfazem 10, 25, 50 e 60
anos de vida matrimonial. Este evento é organizado a nível da diocese do Porto e
este ano terá lugar no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Este encontro consiste
na celebração de uma Eucaristia presidida pelo nosso Bispo e na qual será entregue um diploma de presença.
Os casais que estiverem interessados podem fazer a sua inscrição até ao dia 10
de Maio no final das Eucaristias, na sacristia, ou junto de algum elemento da Pastoral da Família. Qualquer outro esclarecimento poderá ser dado no momento da
inscrição.
A nossa vigararia irá disponibilizar um autocarro para os casais que assim o desejarem. Preço por casal 10,00 euros.
A 20 de Maio, às 16h00 no Salão Paroquial do Muro terá lugar um encontro de
preparação para este dia Diocesano.

Semana da Vida de 2018 dedicada ao debate sobre a eutanásia
Decorre de 13 a 20 de maio mais uma edição
da Semana da Vida que este ano se dedicará
ao tema da eutanásia. O tema oficial é:
“Eutanásia… O que está em jogo?”. Divulgamos aqui a parte da notícia que a Agência Ecclesia publicou no seu portal:
“As propostas da Comissão Episcopal do Laicado e Família, através do seu Departamento
Nacional da Pastoral Familiar (DNPF) partem
de um alerta do Papa Francisco, sobre as “novas interrogações” relativas ao “sentido
da vida humana”. “Voltamos à problemática da Eutanásia, que envolve a ética, a medicina, o direito, a filosofia, a religião… e onde se ‘misturam’ experiências pessoais e
familiares”, refere o guião da celebração, preparado pelo DNPF.

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 19 de Maio - Não há catequese.
⇒ Sábado dia 19 de Maio - Retiro para os pais e crianças do 3°ano da nossa catequese
⇒

(Primeira Comunhão), das 10h30 às 16h00 em São Pantaleão (Muro). Apelo à presença de
todos.
Recitação do Santo Terço: De Segunda a Sexta feira na Igreja às 21h00 da responsabilidade dos seguintes grupos:
- 14 de Maio (segunda-feira) responsabilidade pela recitação: Equipas de Limpeza Igreja e Capela
- 15 de Maio (terça-feira) responsabilidade pela recitação: Zeladoras Sagrada Família
- 16 de Maio (quarta-feira) responsabilidade pela recitação: Zeladoras dos Altares Igreja
- 17 de Maio (quinta-feira) responsabilidade pela recitação: Zeladoras Altares Capela de São Bartolomeu e Santa Eulália
- 18 de Maio (sexta-feira) responsabilidade pela recitação: Grupo Coral
- 19 de Maio (sábado) Recitação do Santo Terço, na Igreja às 19h00, da responsabilidade do
Grupo de Acólitos

⇒ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu informa que tem os seguintes andores para assear: Nossa Senhora do Rosário; Santa Eulália; Santo António; São João Batista; São Romão; São Sebastião; São Vicente; Senhor dos Aflitos.

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

