DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 31

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 1

19.00h
7º Dia Maria Joaquina Pereira; 7º Dia Almiro de Oliveira Maia;
Igreja S. Mamede 30º Dia Maria Alice Gonçalves da Costa

Quinta
Dia 2

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 3

19.00h
30º Dia Manuel António Pereira; 1º Aniv. António Ramos Vieira
Igreja S. Mamede
17.00h
Capela S. Pantaleão

Beatriz Ferreira da Silva e marido; Almas de Purgatório

5º Aniv. Falecimento Joaquim Silva Arantes, seu irmão José Arantes

Sábado 18.15h
Dia 4
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim Mário Moreira Torres e
pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e irmão; Balsemino dos
Santos Moreira; Aniv. José Maria da Silva Torres e família; Aniv.
Falecimento Lucinda Aurora Moreira Azevedo e marido; Aniv. Falecimento Manuel Machado Sousa e esposa

8.00h
No final, romagem ao cemitério, onde lembramos todos os que faleIgreja S. Mamede ceram no mês de Julho
9.15h
Igreja Muro

Domingo
Dia 5
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Martinho Sousa Santos; Augusto Ribeiro Barbosa; Maria Emília
Oliveira da Silva, irmã e cunhados; Aniv. Falecimento Lúcia Maria
Brás da Cunha, irmã e mãe; Aniv. Falecimento Teresa Gonçalves
Rios; Aniv. Maria da Graça Pereira e marido; Alminhas de Fonteleite; 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 305 - Ano B - De 29 de Julho a 5 de Agosto de 2018

17.º Domingo do Tempo Comum
A liturgia do 17º domingo Comum dá-nos conta da
preocupação de Deus em saciar a “fome” de vida
dos homens. De forma especial, as leituras deste
domingo dizem-nos que Deus conta connosco para
repartir o seu “pão” com todos aqueles que têm
“fome” de amor, de liberdade, de justiça, de paz, de
esperança.
Na primeira leitura, o profeta Eliseu, ao partilhar o
pão que lhe foi oferecido com as pessoas que o
rodeiam, testemunha a vontade de Deus em saciar
a “fome” do mundo; e sugere que Deus vem ao
encontro dos necessitados através dos gestos de
partilha e de generosidade para com os irmãos que
os “profetas” são convidados a realizar.
O Evangelho repete o mesmo tema. Jesus, o Deus que veio ao encontro dos homens, dá conta da
“fome” da multidão que O segue e propõe-Se libertá-la da sua situação de miséria e necessidade. Aos
discípulos (aqueles que vão continuar até ao fim dos tempos a mesma missão que o Pai lhe confiou),
Jesus convida a despirem a lógica do egoísmo e a assumirem uma lógica de partilha, concretizada no
serviço simples e humilde em benefício dos irmãos. É esta lógica que permite passar da escravidão à
liberdade; é esta lógica que fará nascer um mundo novo.
Na segunda leitura, Paulo lembra aos crentes algumas exigências da vida cristã. Recomenda-lhes, especialmente, a humildade, a mansidão e a paciência: são atitudes que não se coadunam com esquemas de
egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência, de preconceito em relação aos irmãos.
In “Dehonianos”

“Jesus, o verdadeiro grão, maravilhosamente fecundo, morreu no Calvário para dar nascimento à Igreja. O seu Coração, como uma semente, abriu-se e dele saiu a Igreja, simbolizada pela água e o sangue (Jo 19,34).”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

♦ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu informa que tem o seguinte andor para assear:
Mártir São Sebastião. Os interessados devem dirigir-se a algum elemento da Comissão
de Festas.

♦ A Comissão de Festas de S. Bartolomeu 2018 vai realizar um mega pic-nic no Santuário 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!!!
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Na próxima quarta-feira, pelas 21.30h, há a reunião com o Conselho Económico, no
Salão Paroquial.

⇒ A organização do 1º cortejo dos lugares de Mendões, Louredo, Pereiró, Paíço, Soeiro e
Casal convidam todas as pessoas que participaram no respetivo cortejo para um jantar/
convívio a realizar-se no próximo sábado dia 4 de Agosto pelas 19:30 no Salão Paroquial. Tragam algo para que possamos partilhar entre todos… A organização agradece
a todas as pessoas que ajudaram, colaboraram e se empenharam mais uma vez na
realização do cortejo. A todos um muito obrigado… "Sozinhos vamos rápido, mas juntos vamos mais longe..."

⇒ A organização do 2º Cortejo, realizado a 15 de Julho, entregou-me as contas finais, a
saber: O Cortejo de oferendas totalizou 15.970,12€ e o bar 6.334,93€, o que dá um
total de 22.305,05€. Quero agradecer a todos, mais do que o valor monetário, a dedicação, o brio e o empenho manifestados.

⇒ As pessoas que organizaram o Arraial de S. Pedro angariaram 2.135,85€. A elas quero
Avisos Inter Paroquiais:

•

•

•

•

Ao contrário dos anos anteriores, haverá atendimento nas 2 primeiras semanas de
agosto. Depois só haverá a partir da terceira semana de setembro. Quem tiver papéis para entregar, declarações a pedir, batismos, casamentos ou bodas a marcar,
que tenha em atenção as datas em que há atendimento.
Recebi esta semana a informação referente ao Peditório das Cáritas (as latinhas),
realizado nas nossas Paróquias foi o seguinte: Paróquia de S. Cristóvão do Muro:
101,74€; Paróquia de S. Mamede do Coronado: 144,75€ e na Paróquia de S. Romão do Coronado: 90,83€. A todos, muito obrigado!
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.

agradecer o empenho e a dedicação que tiveram. Muito obrigado!

⇒ No passado Domingo realizou-se o terceiro 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 23.143,10€. 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!

⇒ 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.

⇒ 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

