DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 7

19.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Virgílio Ferreira Barbosa; Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 8

19.00h
7º Dia Maria Rosa Duarte dos Santos Brandão; 7º Dia Manuel Dias
Igreja S. Mamede Pereira Serra; 30º Dia Inês da Silva Castro; 30º Dia Amadeu Maia
Tedim

Quinta
Dia 9

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 10

19.15h
7º Dia Deolinda de Sousa Pereira
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

7º Dia Maria Rosa Moreira da Silva; Aniv. Natalício Maria Oliveira
Araújo, marido e pais; Almas de Purgatório

Constância da Silva Faria e marido

18.15h
Sábado Igreja S. Mamede
Dia 11
19.30h
1º Aniv. Falecimento José Pereira de Amorim; Manuel Azevedo
Igreja S. Romão
Ramos e família; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Manuel da
Silva Mamede e esposa; Tiago Fontes Araújo; Aniv. Natalício Teresa Dias Mourão; Alminhas de Fonteleite
8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia 12

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

No final, romagem ao cemitério, onde lembramos todos os murenses falecidos
30º Dia Linda Francesa e marido (faleceu em França); 1º Aniv. Falecimento Ângelo Filipe da Silva Teixeira; Maria Angelina da Silva
Moreira da Cunha e família; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros
e cunhado; Manuel Cunha e esposa; Afonso da Costa Moreira e
esposa; Serafim Dias Pereira e esposa; Aniv. Manuel Augusto Moreira Ramos e irmãos e cunhados; Aniv. Falecimento Graciosa Nogueira da Silva (águas); Aniv. Adriano Martins Silva, esposa e família; 2º Aniv. Falecimento José Luís Duarte Ribeiro; Ação de Graças
a Nossa Senhora de Fátima

⇒ 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 306 - Ano B - De 5 a 12 de Agosto de 2018

18.º Domingo do Tempo Comum

A liturgia do 18º Domingo do Tempo Comum
repete, no essencial, a mensagem das leituras
do passado domingo. Assegura-nos que Deus
está empenhado em oferecer ao seu Povo o
alimento que dá a vida eterna e definitiva.
A primeira leitura dá-nos conta da preocupação
de Deus em oferecer ao seu Povo, com solicitude e amor, o alimento que dá vida. A ação de
Deus não vai, apenas, no sentido de satisfazer a
fome física do seu Povo; mas pretende também
(e principalmente) ajudar o Povo a crescer, a
amadurecer, a superar mentalidades estreitas e egoístas, a sair do seu fechamento e a tomar consciência de outros valores.
No Evangelho, Jesus apresenta-Se como o “pão” da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo.
Aos que O seguem, Jesus pede que aceitem esse “pão” – isto é, que escutem as palavras que Ele diz,
que as acolham no seu coração, que aceitem os seus valores, que adiram à sua proposta.
A segunda leitura diz-nos que a adesão a Jesus implica o deixar de ser homem velho e o passar a ser
homem novo. Aquele que aceita Jesus como o “pão” que dá vida e adere a Ele, passa a ser uma outra
pessoa. O encontro com Cristo deve significar, para qualquer homem, uma mudança radical, um jeito
completamente diferente de se situar face a Deus, face aos irmãos, face a si próprio e face ao mundo.

In “Dehonianos”

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo... ”
Carlos Drummond de Andrade

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

♦ 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!!!

Avisos Inter Paroquiais:

•

•

Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

•

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

•

⇒ Conselho Económico: Na próxima quarta-feira, dia 8, pelas 21.30h, há reunião do
Conselho Económico, no Salão Paroquial.

⇒ CPP: Na próxima quinta-feira, dia 9, pelas 21.30h, há reunião do Conselho Pastoral
Paroquial, no Salão Paroquial, com a seguinte ordem de trabalhos: 1 - Avaliação dos
Cortejos; 2 - Novas iniciativas de angariação de fundos para a Residência Paroquial;
3 - Outros assuntos. É importante a presença dos responsáveis eleitos de cada Grupo
Paroquial. Se estes não puderem estar presentes, peço que deleguem a outros elementos dos grupos que representam.

⇒ A organização do 1º Cortejo, realizado a 8 de Julho, entregou-me as contas finais, num
total de 18.931,50€. Quero agradecer a todos, mais do que o valor monetário, a dedicação, o brio e o empenho manifestados.

1º Cortejo
2º Cortejo
3º Cortejo
Arraial de S. Pedro
Total a 3/08/2018

18.931,50€ (Valor total já apurado)
22.305,05€ (Valor total já apurado)
23.143,10€ (Este valor ainda não é o definitivo)
2.135,85€
66.515,50€

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

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.
Os Confrades da Régia Confraria de Nossa Senhora de Vila Viçosa estarão no final
das missas dos dias 10 e 11 de Agosto a vender um livro a propósito do Centenário
das Aparições de Nossa Senhora. Quem quiser pode adquiri-lo por 10€.
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.

