DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 17

19.00h
Igreja Muro

B.B. Inácio de Azevedo, Presbítero e Companheiros, Mártires
(MO)

Quarta
Dia 18

19.00h
Igreja S. Mamede

B. Bartolomeu dos Mártires, Bispo

Quinta
Dia 19

19.00h
Igreja S. Romão

Clara Gonçalves Rios, marido, filhos, nora e genros; Aniv. Manuel
Silva Almeida, pais, sogros e irmãos; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 20

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Apolinário, Bispo e Mártir (MF); 30º Dia José de Sousa e Silva

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Paulo da Costa Loureiro

18.15h
Sábado Igreja S. Mamede
Dia 21
19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia Maria Rosa da Silva Pesqueira; Manuel Azevedo Ramos e
família; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Albino
Sousa Maia, esposa e família; Arménio Carneiro de Sá, esposa e
família; Aniv. Falecimento Luís Vieira Pereira Damasceno

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro

Domingo
Dia 22 10.30h
Ação de Graças pelo aniv. Sr. Elias Nogueira da Silva; 1º Aniv.
Capela S. Bartolo- Falecimento Artur Ramos da Silva; Manuel da Silva Moreira; Maria
meu
Alves Moreira; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado;
Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; Alexandrina Fernanda Tavares e pais; José Augusto dos Santos, esposa e família;
Aniv. José Ferraz, filho e família; Aniv. Maria Arminda Ferreira
Carvalho e família; Aniv. Falecimento Deolinda Manuela Moreira
da Silva 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 residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira, das
16.00h às 19.00h, na Igreja de S. Mamede. 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 303 - Ano B - De 15 a 22 de Julho de 2018

15.º Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum
recorda-nos que Deus atua no mundo através
dos homens e mulheres que Ele chama e
envia como testemunhas do seu projeto de
salvação. Esses “enviados” devem ter como
grande prioridade a fidelidade ao projeto de
Deus e não a defesa dos seus próprios interesses ou privilégios.
A primeira leitura apresenta-nos o exemplo do
profeta Amós. Escolhido, chamado e enviado
por Deus, o profeta vive para propor aos homens – com verdade e coerência – os projetos e os sonhos de Deus para o mundo. Atuando com total liberdade, o profeta não se deixa manipular
pelos poderosos nem amordaçar pelos seus próprios interesses pessoais.
A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projeto de vida plena, verdadeira e total para cada homem e para cada mulher – um projeto que desde sempre esteve na mente do próprio Deus. Esse projecto, apresentado aos homens através de Jesus Cristo, exige de cada um de nós uma resposta decidida,
total e sem subterfúgios.
No Evangelho, Jesus envia os discípulos em missão. Essa missão – que está no prolongamento da própria missão de Jesus – consiste em anunciar o Reino e em lutar objetivamente contra tudo aquilo que
escraviza o homem e que o impede de ser feliz. Antes da partida dos discípulos, Jesus dá-lhes algumas
instruções acerca da forma de realizar a missão… Convida-os especialmente à pobreza, à simplicidade,
ao despojamento dos bens materiais.
In “Dehonianos”

“Jesus é caridade. Quando compreenderei isso? Quando responderei ao seu amor? É preciso que eu viva na sua presença.”
Padre Dehon

Vaticano: Último adeus ao cardeal Jean-Louis Tauran, o homem que anunciou o nome de Francisco ao
mundo
Cidade do Vaticano, 12 jul 2018 (Ecclesia) – A Basílica de São
Pedro acolheu hoje a celebração das exéquias do cardeal JeanLouis Tauran, presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo
Inter-religioso, que faleceu a 5 de julho, com 75 anos de idade.
A Liturgia foi presidida pelo cardeal Angelo Sodano, Decano do
Colégio Cardinalício, juntamente com os cardeais, arcebispos e
bispos presentes em Roma, além de familiares do cardeal francês, representantes de outras religiões e Corpo Diplomático.
No final da celebração, o Papa Francisco presidiu o rito da última encomendação e da ‘valedictio’.
O falecido cardeal Tauran, camerlengo da Santa Igreja Romana,
anunciou ao mundo o nome do Papa Francisco, após o consistório de março de 2013, na varanda da Basílica de São Pedro.
No telegrama de condolências que enviou à irmã do cardeal francês, o Papa Francisco disse que D. Jean-Louis
Tauran “marcou profundamente a vida da Igreja universal”.
“Era um conselheiro ouvido e apreciado, nomeadamente graças às relações de confiança e estima que construiu
com o mundo muçulmano”, assinala o texto.
Francisco elogia o “sentido de serviço” e “amor pela Igreja” do falecido cardeal, confessando-se “emocionado”
pela forma como este soube “servir corajosamente a Igreja de Cristo até o fim, apesar do peso da doença”.
D. Jean-Louis Tauran nasceu na cidade francesa de Bordéus a 5 de abril de 1943; foi ordenado sacerdote a 20
de setembro de 1969, e entrou depois ao serviço diplomático da Santa Sé, antes de ser nomeado secretário da
Congregação para os Bispos e arquivista e bibliotecário do Vaticano (2003-2007).
Cardeal desde 2003, foi secretário do Vaticano para as relações com os Estados, posição na qual se destacou
pela oposição à intervenção militar dos EUA no Iraque; desde 2007 era o rosto da Santa Sé para as iniciativas
do diálogo entre as religiões, uma missão confiada por Bento XVI que foi confirmada pelo Papa Francisco.
D. Jean-Louis Tauran faleceu nos EUA, onde se encontrava para tratamento à Doença de Parkinson, que o
afetou durante vários anos.

Avisos Inter Paroquiais:
⇒ As paróquias da Vigararia Trofa/Vila do Conde estão a organizar um Passeio dedicado às Famílias para o próximo dia 23 de Setembro, com destino a S. Bento da
Porta Aberta – Gerês. Este dia está programado da seguinte forma:
7:30H - Saída das paróquias
8:30H - Paragem para tomar o pequeno-almoço
12:00H - Almoço partilhado
14:00H - Concerto de concertinas
16:00H - Eucaristia presidida pelo Sr. D. Pio Alves, com a Consagração e Bênção
das Famílias
17:30H – Regresso às paróquias
O custo por pessoa será de 10,00 €. Todos os que estiverem interessados devem
fazer a sua inscrição no final das Eucaristias na Sacristia, junto do sacristão(ã) ou
de algum elemento da Pastoral da Família até ao dia 02 de Setembro. Contudo,
agradecia que o fizessem o mais breve possível, no sentido de poder reservar os
autocarros com a devida antecedência. Seria bom que as nossas Comunidades,
uma vez mais, estivessem bem representadas nesta iniciativa. Como é normal os
autocarros irão parar nos lugares habituais.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias que reverteu para as obras da nossa Casa Paroquial de S. José totalizou 296,09€. A todos, muito obrigado.

⇒ No passado Domingo realizou-se o primeiro Cortejo. Entre muitas outras coisas, com o objetivo de angariarmos fundos para as obras da nossa residência paroquial. E o primeiro cortejo angariou até ao momento 10.463,40€. Este não é o valor definitivo. O valor definitivo de
cada cortejo é apurado 30 dias após a realização do mesmo. Em meu nome e em nome de
toda a comunidade um muito obrigado a todos que trabalharam e colaboraram!

⇒ Vai-se realizar no dia 22 de Julho, domingo, a partir das 14 horas, o 3º Cortejo de oferendas
a favor das obras na nossa residência paroquial. Este cortejo é organizado por Feira Nova,
Água Levada, Trinaterra, Vilar de Lila e Vilar, com o seguinte itinerário: Saída da rua de
Trinaterra; rua Vale do Coronado (Trinaterra); Feira Nova e finaliza na Igreja. No fim de semana dos cortejos funcionará o bar na garagem da residência paroquial. Conto convosco!!!

⇒ O secretariado da catequese pede para avisar que as inscrições para as crianças que vêm
pela primeira vez à catequese serão feitas no salão paroquial, na sala do secretariado, nos
dias 15 e 22 de Setembro (sábado) das 16:30 às 18:00 horas e nos dias 16 e 23 de Setembro (domingo) das 9:00 às 9:30 horas. As inscrições serão para todas as crianças que completam 6 anos de idade até ao dia 31 de Dezembro de 2018. No entanto, chamamos à atenção dos pais, que existe a possibilidade das crianças que nasceram a partir de 15 de Setembro não entrarem para a escola, assim sendo, deixamos ao critério dos encarregados de
educação a sua matrícula na catequese. Devem trazer o cartão de cidadão, morada completa, contactos pessoais e, caso sejam de outras paróquias, devem trazer também uma autorização do respetivo pároco e comprovativo de batismo.

⇒ O Grupo Paroquial Jovens Unidos irá em Peregrinação a Balasar, à Santa Alexandrina, como nos anos anteriores. A saída é às 2h da madrugada, no dia 29 de Julho, domingo, do
Largo da Imaculada Conceição, em Mendões, para irmos à Eucaristia das 7h. Quem desejar
participar que informe algum elemento do grupo ou que esteja no largo à 1h45. Relembramos que é necessário ter transporte para regressar ou que nos avisem.

⇒ Teatro: Está a ser preparada pelo Grupo de Teatro Jovens Unidos, uma nova peça que será
exibida no final deste ano, ou no início do próximo ano, intitulada «Pérolas Ignoradas» (Tragicomédia, Adaptada).

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

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: o Sr. António continuará a fazer a recolha dos direitos
paroquiais, como é habitual.

⇒ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu informa que tem os seguintes andores para
assear: Nossa Senhora do Rosário; São João Batista; São Sebastião. Os interessados
devem dirigir-se a algum elemento da Comissão de Festas.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

