DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 29

19.00h
Igreja Muro

30º Dia Manuel José Torres da Silva

Quarta
Dia 30

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 31

08.00h
Igreja S. Romão

Solenidade do Corpo de Deus

09.15h
Igreja Muro
10.30h
S. Mamede
Sexta
Dia 1

8.00h
Igreja S. Mamede
17.00h
Capela S. Pantaleão

Sábado
Dia 2

Primeira Comunhão, seguida de Procissão com o itinerário habitual

18.15h
Igreja S. Mamede

19.30h
Capela S. Bartolomeu

8.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria Eugénia Ferreira da Costa Correia

Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José
Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa
Margarida de Jesus
30º Dia Manuel José Torres Silva; 1º Aniv. Falecimento Brilhantina
Rosa Martins Neves; Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim Mário
Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e irmão;
Martinho Sousa Santos; Balsemino dos Santos Moreira; Adriano Alberto Naldinho; Maria Manuela de Sousa Matos; Maria Rosa Rodrigues
Silva e marido; Georgina Sousa Lages e marido; Manuel da Costa
Carneiro; Aniv. Falecimento Carlos Lages Martins; Aniv. Natalício Francisco da Costa Veloso
No final, romagem ao cemitério onde iremos lembrar todos os que faleceram no mês de Maio

9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 3
9.30h
Igreja S. Romão

Primeira Comunhão, seguida de Procissão com o trajeto habitual

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira das 16.00h às 19.00h,
na Igreja de São Mamede. Na quinta-feira não há atendimento.
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 297 - Ano B - De 27 de Maio a 3 de Junho de 2018

Solenidade da Santíssima Trindade
A Solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar
o mistério que se esconde por detrás de “um Deus em três
pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que é amor,
que é família, que é comunidade e que criou os homens para os
fazer comungar nesse mistério de amor.
Na primeira leitura, Jahwéh revela-se como o Deus da relação,
empenhado em estabelecer comunhão e familiaridade com o
seu Povo. É um Deus que vem ao encontro dos homens, que
lhes fala, que lhes indica caminhos seguros de liberdade e de
vida, que está permanentemente atento aos problemas dos
homens, que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime e para nos oferecer perspetivas de vida plena
e verdadeira.
A segunda leitura confirma a mensagem da primeira: o Deus
em quem acreditamos não é um Deus distante e inacessível,
que se demitiu do seu papel de Criador e que assiste com indiferença e impassibilidade aos dramas dos homens; mas é um
Deus que acompanha com paixão a caminhada da humanidade e que não desiste de oferecer aos homens a vida plena e definitiva.
No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o convite para se vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua proposta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar, a todos os homens e mulheres, sem exceção, o convite de Deus para integrar a comunidade trinitária.
In “Dehonianos”

“Sob o sopro do Espírito, os Apóstolos tornam-se fortes como leões. O Sinédro quer condená
-los ao silêncio: inútil ameaça (Ac 4,20)! Eles, calarem-se?!... Eles falaram. Falemos também,
mesmo com perigo da nossa liberdade, do nosso repouso, da nossa vida!”
Padre Dehon

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 2 de Junho às 9:30 em Fornelo há reunião para responsáveis da
catequese.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

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

⇒ Sexta-feira dia 1 de Junho, das 18h00 às 19h30 na Igreja Paroquial, confissões para os
pais e crianças da Primeira Comunhão (3°ano).

⇒ Sábado dia 2 de Junho - Não há catequese, exceto para o 3°ano que tem encontro de preparação para a Primeira Comunhão das 9h30 às 12h00 na Igreja Paroquial.

⇒ Domingo dia 3 de Junho, às 9h30 Eucaristia da Primeira Comunhão, na Igreja Paroquial.
Em seguida teremos a Procissão Eucarística, com o habitual percurso e com paragem na
Capela de Santa Eulália para a bênção à freguesia. A organização desta Procissão é da
responsabilidade do nosso Grupo de Escuteiros, que para poderem preparar desde já a
mesma pedem o favor às pessoas que pretendam levar algum dos estandartes, de dar o
seu nome a um dos chefes do agrupamento ou ao sacristão.

Vaticano: Papa nomeia D. António Marto como
cardeal
Consistório marcado para 29 de junho

⇒ Recitação do Santo Terço: De Segunda a Sexta feira na Igreja às 21h00 da responsabilidade dos seguintes grupos:
- 27 de Maio (domingo) responsabilidade pela recitação: Grupo de Leitores
- 28 de Maio (segunda-feira) responsabilidade pela recitação: Catequese Paroquial - 5° e

O Papa anunciou no Vaticano a criação, como cardeal, de D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima,
de 71 anos.
O consistório para a criação de 14 novos cardeais
(11 eleitores) está marcado para 29 de junho, no
Vaticano.
“Apraz-me anunciar que a 29 de junho haverá um Consistório para a nomeação de 14 novos
cardeais, cuja proveniência exprime a universalidade da Igreja que continua a anunciar o amor
misericordioso de Deus a todos os homens da terra. A inclusão dos novos cardeais na Diocese
de Roma, por outro lado, manifesta a ligação inquebrável entre a sede de Pedro e as Igrejas
particulares espalhadas pelo mundo”, disse Francisco.
O nome de D. António Marto foi o sétimo a ser anunciado, numa lista que inclui colaboradores
diretos do Papa e algumas surpresas, como responsáveis do Paquistão, Peru ou Madagáscar.
O padre Vítor Coutinho, vice-reitor do Santuário de Fátima e um dos mais diretos colaboradores do futuro cardeal, disse à Agência ECCLESIA que esta decisão mostra “reconhecimento”
pelo trabalho que tem sido desenvolvido na diocese e no santuário por D. António Marto.
O sacerdote fala numa “grande honra” para a Diocese de Leiria-Fátima, cujo bispo vai tornarse no quinto cardeal português do século XXI e segundo a ser designado no atual pontificado.

10°ano
- 29 de Maio (terça-feira) responsabilidade pela recitação: Grupo Missionário do Coronado
- 30 de Maio (quarta-feira) responsabilidade pela recitação: Pastoral da Família
- 31 de Maio (quinta-feira) responsabilidade pela recitação: Todos os Grupos Paroquiais

⇒ 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. Os interessados devem dirigir-se a algum
elemento da Comissão de Festas.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

