DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 5

19.00h
Igreja Muro

S. Bonifácio, Bispo e Mártir (MO); Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 6

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Norberto, Bispo (MF); 7º Dia Maria das Dores Faria Pereira;
30º Dia Maria Emília Silva Vales; 1º Aniv. José Guilherme dos Santos

Quinta
Dia 7

19.00h
Igreja S. Romão

Beatriz Ferreira da Silva e marido; José Augusto Lima da Silva e filho;
Irene da Silva Moreira e mãe; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 8

19.00h
Capela Irmãs Reparadoras Sagrado Coração de Jesus

Sagrado Coração de Jesus (Solenidade)

17.00h
Igreja Muro

Constância da Silva Faria e marido

Sábado
Dia 9

18.15h
Igreja S. Mamede

19.30h
Igreja S. Romão

8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo 9.15h
Dia 10
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Manuel Azevedo Ramos e família; Ângela Sousa Ramos e marido;
Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Tiago Fontes Araújo; Manuel da
Silva Mamede e esposa; António Pereira Vilas Boas e esposa; Aniv.
Maria Manuela de Sousa Matos
Manuel Joaquim Araújo Coutinho; Maria José Costa Azevedo; José
Joaquim Azevedo e esposa Maria Emília; Daniel Coutinho e esposa
Margarida de Jesus
Festa do Compromisso (9º ano da Catequese). No final, romagem ao
cemitério onde iremos lembrar todos os murenses falecidos
Adriano Alberto Naldinho; Maria Alves Moreira; Maria Angelina da Silva
Moreira da Cunha e família; Aniv. Falecimento Martinho Sousa Santos;
Aniv. Luciano da Silva Brás e esposa; 2º Aniv. Falecimento José Manuel da Costa Ribeiro

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira não há atendimento.
Na quinta-feira das 16.00h às 19.00h na Residência Paroquial de S. 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 298 - Ano B - De 3 a 10 de Junho de 2018

9.º Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 9.º Domingo do Tempo Comum
convida-nos a refletir sobre a celebração do
Dia do Senhor, sábado para os judeus,
domingo para os cristãos, fazendo memória
da ação criadora e redentora de Deus para
com o seu Povo.
A primeira leitura recorda-nos o preceito do
terceiro mandamento, de guardar o sábado
para o santificar, sugerindo que seja um dia
que exprime a unidade do Povo que celebra
a ação libertadora de Deus, sem qualquer
tipo de desigualdades.
O Evangelho, retomando a mesma temática, mostra que, quando se faz uma interpretação demasiado
rigorista dos preceitos da Lei, ela deixa de cumprir a sua missão de estar ao serviço do homem de cada
tempo. Jesus convida-nos, por isso, a posicionar-nos ao serviço dos necessitados, tendo em conta que o
Dia do Senhor foi feito para o homem, não para fazer do homem um escravo. É um convite a vivermos
não do preceito, mas da Lei que assumimos no nosso coração.
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de ardor apostólico de São Paulo, para quem ser evangelizador equivale a ser prolongamento da vida de Cristo que deve ser visível naqueles que a anunciam. Apesar das fragilidades humanas, a mensagem evangélica não fica comprometida, porque é um tesouro
precioso, sinal de que a obra evangelizadora é obra do poder de Deus.
In “Dehonianos”

“Durante muito tempo, do meio dia às catorze horas, procurava honrar e amar a Santíssima
Trindade. Queria sondar o seu mistério. Mas esta devoção parecia-me muito simples, fala ao
coração. São as Pessoas que é preciso considerar distintamente.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒ A abertura do bar no São Pantaleão realizou-se no dia 02 de Junho, com um torneio
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

de sueca, e no dia 09 de Junho irá realizar-se o jantar de fados.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

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).

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias do próximo fim de semana reverte para as obras
da nossa Casa Paroquial de S. José.

⇒ Reunião da Conferencia Vicentina na próxima quinta-feira dia 07 Junho às 21 horas no
Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

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

salão paroquial.

⇒ No dia 8 de junho pelas 19h30 na capela da comunidade das Irmãs Reparadoras do
Sagrado Coração de Jesus terá lugar a Celebração do dia do Coração de Jesus.

⇒ Sábado dia 9 de junho, às 14h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia de encerramento do

⇒ A Estação de Rádio “Amigos Unidos” em parceria com o Centro Social Paroquial de

ano catequético para todos os grupos da nossa catequese. Nesta Eucaristia entrega-

S. Mamede do Coronado promovem, no próximo dia 10 de Junho a partir das 14h00,

remos as varas da caminhada ao 1°ano e as fitas da vara ao 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°ano.

uma tarde de convívio de modo a celebrar o 4º Aniversário da Estação de Rádio. Às

⇒ Sábado dia 9 de junho, às 15h30, no salão paroquial, reunião da comissão de festas
em Honra de Nossa Senhora de Fátima.

⇒ 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 Sebastião; São Vicente; Senhor dos Aflitos. Os interessados devem dirigir-se a
algum elemento da Comissão de Festas.

15 horas celebramos Missa. Para animar o evento serão esperados vários cantores. A
tarde terminará com a abertura do bolo de aniversário da Rádio “Amigos Unidos”.
Contamos ainda com a presença das Instituições ASCOR e MURO DE ABRIGO e
com toda a Comunidade Paroquial.

⇒ Vai realizar-se no próximo dia 10 de Junho, pelas 18 horas, no nosso Salão , o musical “Os Saltimbancos”, dinamizado pelos meninos cantores do Município da Trofa.

⇒ A Conferência Vicentina no dia 17 de Junho vai celebrar o dia do Doente e do Idoso.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Como tem sido hábito, será no Centro Social e Paroquial de S. Mamede do Coronado,
com Eucaristia às 15,30 horas.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiasmcoronado.pt

