DIA
Terça
Dia 24
Quarta
Dia 25

Quinta
Dia 26
Sexta
Dia 27

Sábado
Dia 28

Domingo
Dia 29

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

19.00h
Igreja Muro

30º Dia Joaquim Bento Moreira de Almeida; Aniv. Fal. Maria Dias de Sousa

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia José Coelho da Silva

20.30h
Igreja Muro

Ação de Graças ao nosso Padroeiro São Cristóvão. No final Procissão com o
itinerário habitual.

19.00h
Igreja S. Romão

Joaquim Mário Moreira Lagoa; Paula Isaltina Soares Silva; Almas de Purgatório; Ação de Graças a Santo António

19.00h
Igreja S. Mamede
21.00h
Capela S. Pantaleão

Ação de Graças a S. Pantaleão; por todos os festeiros já falecidos

18.15h
Igreja S. Mamede

Alberto Pereira da Silva

19.30h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Palmira da Silva Castro; 1º Aniv. Falecimento Brilhantina
da Silva Faria; Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel José Torres da Silva
e familiares; Manuel Gonçalves de Sousa, esposa e filhos; Aniv. Manuel da
Silva Faria, esposa e filha; Aniv. Falecimento Isaura Moreira Torres, marido e
filhos; Aniv. Natalício Ilda Maria da Silva Areal e marido; Ação de Graças ao
Santo Padre Pio

20.30h
Capela S. Pantaleão

Ação de Graças a S. Pantaleão, em cumprimento de promessa de Mário Silva
Martins Moura

8.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Adelino Lopes dos Reis

9.00h
Igreja Muro

Profissão de Fé

10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento António Melo Ferreira; Helena Sousa Tavares; António
Pinto, esposa e pais; José Manuel da Costa Ribeiro; Laura da Silva Santos,
marido e filho; José Augusto dos Santos, esposa e família; António Cerqueira
da Silva; José Joaquim Vieira Moura, irmão e pais; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa; Manuel Moreira da Silva; Aniv. Falecimento Guilherme da Silva
Ramos; Aniv. Falecimento Delfim Oliveira Azevedo; Aniv. Isaura Moreira Torres, marido e filhos; Aniv. Natalício Martinho Sousa Santos; Ação de Graças a
Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças a Santa Rita

11.15h
Capela S. Pantaleão

Ação de Graças a S. Pantaleão

⇒ 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.

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 304 - Ano B - De 22 a 29 de Julho de 2018

16.º Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 16º Domingo do Tempo Comum dá-nos
conta do amor e da solicitude de Deus pelas
“ovelhas sem pastor”. Esse amor e essa solicitude
traduzem-se, naturalmente, na oferta de vida nova e
plena que Deus faz a todos os homens.
Na primeira leitura, pela voz do profeta Jeremias,
Jahwéh condena os pastores indignos que usam o
“rebanho” para satisfazer os seus próprios projetos
pessoais; e, paralelamente, Deus anuncia que vai,
Ele próprio, tomar conta do seu “rebanho”, assegurando-lhe a fecundidade e a vida em abundância, a
paz, a tranquilidade e a salvação.
O Evangelho recorda-nos que a proposta salvadora e libertadora de Deus para os homens, apresentada
em Jesus, é agora continuada pelos discípulos. Os discípulos de Jesus são – como Jesus o foi – as testemunhas do amor, da bondade e da solicitude de Deus por esses homens e mulheres que caminham
pelo mundo perdidos e sem rumo, “como ovelhas sem pastor”. A missão dos discípulos tem, no entanto,
de ter sempre Jesus como referência… Com frequência, os discípulos enviados ao mundo em missão
devem vir ao encontro de Jesus, dialogar com Ele, escutar as suas propostas, elaborar com Ele os projetos de missão, confrontar o anúncio que apresentam com a Palavra de Jesus.
Na segunda leitura, Paulo fala aos cristãos da cidade de Éfeso da solicitude de Deus pelo seu Povo.
Essa solicitude manifestou-se na entrega de Cristo, que deu a todos os homens, sem exceção, a possibilidade de integrarem a família de Deus. Reunidos na família de Deus, os discípulos de Jesus são agora
irmãos, unidos pelo amor. Tudo o que é barreira, divisão, inimizade, ficou definitivamente superado.
In “Dehonianos”

“As máquinas deviam ajudar o operário, facilitar o trabalho, aumentar o produto, baixar o custo da vida. Elas não estiveram ao serviço do operário, o operário é que esteve ao serviço da
máquina. O verdadeiro e belo progresso é o da dignidade humana.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

♦ A D. Luísa Machado fez uma oferta para a Capela de S. Bartolomeu, das jarras que

⇒ No passado Domingo realizou-se o segundo Cortejo. Entre muitas outras coisas, com o
objetivo de angariarmos fundos para as obras da nossa residência paroquial. E o segundo
cortejo angariou até ao momento 13.284,20€. 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!

estão nos altares. A ela, o nosso muito obrigado.

♦ O ofertório das Bodas de Prata do Ricardo e da Anabela totalizou 105€, que revertem
para as obras do salão. A eles, muito obrigado por este gesto.

♦ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu informa que tem os seguintes andores para

⇒ O Grupo Paroquial Jovens Unidos, com a colaboração do Grupo Coral, vai realizar uma

assear: Nossa Senhora do Rosário e Mártir São Sebastião. Os interessados devem
dirigir-se a algum elemento da Comissão de Festas.

Oração Taizé aberta a toda a Comunidade, na próxima quinta-feira, dia 26 de julho, pelas 21
horas na Capela do Divino Espírito Santo. Desde já agradecemos a colaboração de todos.

♦ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu 2018 vai realizar um mega pic-nic no Santuá-

⇒ O secretariado da catequese pede para avisar que as inscrições para as crianças que vêm

rio da Sra. Da Lapa, em Sernancelhe, no dia 12 de agosto. A saída será às 7.00h do
Largo dos Correios e terá paragem no Santuário da N. Sra. dos Remédios em Lamego.
A inscrição tem o valor de 15 Picnics por pessoa. Os interessados devem fazer a inscrição junto dos seguintes elementos: Pedro Ramos (912177357), Germano Pereira
(914979173), Manuel António (912808384) e Diana Fernandes (961876324). Inscrevete!!!

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.

♦ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu informa que vão proceder ao peditório para a
festa nos dias 28 e 29 de julho e nos dias 4 e 5 de agosto. A Comissão conta convosco!
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Avisos Inter Paroquiais:

•

•

Nota: No fim de semana de 8 e 9 de setembro, as Eucaristias Vespertinas e Dominicais serão presididas pelo sr. Padre Casimiro. Os ofertórios das missas desse fim
de semana, revertem, na totalidade, para a Missão que o sr. Pe. Casimiro desenvolve na Tanzânia. Conto convosco!
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.

⇒ 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. Cristóvão do Muro

∗

Festas em Honra de S. Cristóvão e S. Pantaleão

Dia 25 de Julho - Missa às 20.30h na Igreja, seguida de Procissão com o itinerário habitual;
Dia 27 de Julho - Missa às 21.00h na Capela de S. Pantaleão;
Dia 28 de Julho - Confissões na Igreja às 10.00h, para as crianças e pais da Profissão de Fé;
Missa às 20.30h na Capela de S. Pantaleão;
Dia 29 de Julho - 8.30h, pequeno almoço com as crianças da Profissão de Fé; 9.00, Profissão de
Fé na Igreja; 11.15h missa na Capela de S. Pantaleão; 17.00h Procissão com o itinerário habitual.
Nota: Durante a semana, as crianças da Profissão de Fé têm ensaio às 19.30h, exceto nos dias
combinados com os catequistas.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

