DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 30

19.00h
Igreja Muro

30º Dia Fernando de Freitas Salgado

Quarta
Dia 31

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Graciosa Ferreira Ramos

8.00h
Igreja S. Mamede

Todos os Santos (Solenidade)

10.30h
Todos os Santos (Solenidade)
Capela S. Bartolomeu
Quinta
Dia 1

Sexta
Dia 2

14.00h
Igreja S. Romão

Todos os Santos (Solenidade)

16.00h
Igreja Muro

Todos os Santos (Solenidade)

19.00h
Igreja S. Mamede

Comemoração de todos os Fiéis Defuntos

20.15h
Igreja S. Romão

Comemoração de todos os Fiéis Defuntos

21.30h
Igreja Muro

Comemoração de todos os Fiéis Defuntos

17.00h
Capela S. Pantaleão
Sábado
Dia 3

18.15h
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Alberto Vieira de Sá
1º Aniv. Falecimento Ilda Maria da Silva Areal; Manuel Azevedo Ramos
e família; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e irmão; Balsemino dos Santos Moreira; Manuel da Silva
Mamede e esposa; Aniv. Natalício Carlos Lages Martins; Aniv. Natalício
Serafim da Silva Neves e esposa; Aniv. Falecimento Manuel Ferreira da
Silva; Aniv. Falecimento Inês Vilarinho Reis

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo 9.15h
Dia 4
Igreja Muro
10.30h
Martinho Sousa Santos; Aniv. Natalício Maria Rosa Tavares Maia, pais e
Capela S. Bartolomeu irmã; Alminhas de Fonteleite

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, das 16.30h às 18.45h, na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira 16.00h às
19.00h, na Igreja de S. Mamede. Na quinta-feira não há atendimento.
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 315 - Ano B - De 28 de Outubro a 4 de Novembro de 2018

30.º Domingo do Tempo Comum

A liturgia do 30° Domingo do Tempo Comum fala-nos da preocupação de Deus em
que o homem alcance a vida verdadeira e
aponta o caminho que é preciso seguir
para atingir essa meta. De acordo com a
Palavra de Deus que nos é proposta, o
homem chega à vida plena, aderindo a
Jesus e acolhendo a proposta de salvação
que Ele nos veio apresentar.
A primeira leitura afirma que, mesmo nos
momentos mais dramáticos da caminhada histórica de Israel, quando o Povo parecia privado definitivamente de luz e de liberdade, Deus estava lá, preocupando-se em libertar o seu Povo e em conduzi-lo
pela mão, com amor de pai, ao encontro da liberdade e da vida plena.
A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-sacerdote que o Pai chamou e enviou ao mundo a fim
de conduzir os homens à comunhão com Deus. Com esta apresentação, o autor deste texto sugere,
antes de mais, o amor de Deus pelo seu Povo; e, em segundo lugar, pede aos crentes que “acreditem”
em Jesus – isto é, que escutem atentamente as propostas que Ele veio fazer, que as acolham no coração e que as transformem em gestos concretos de vida.
No Evangelho, o catequista Marcos propõe-nos o caminho de Deus para libertar o homem das trevas e
para o fazer nascer para a luz. Como Bartimeu, o cego, os crentes são convidados a acolher a proposta
que Jesus lhes veio trazer, a deixar decididamente a vida velha e a seguir Jesus no caminho do amor e
do dom da vida. Dessa forma, garante-nos Marcos, poderemos passar da escravidão à liberdade, da
morte à vida.
In “Dehonianos

"Nosso Senhor procura-nos para nos elevar até Ele. O seu olhar está voltado para nós, benevolente: o seu olhar que levou Zaqueu ao seu seguimento, o seu olhar que fez correr as lágrimas de Pedro, e que sustentava a esperança de Estêvão no seu martírio."
Padre Dehon

Vaticano: Sínodo saiu à rua para peregrinação de jovens e bispos
Mais de 300 participantes percorreram mais de 6 quilómetros até ao túmulo de São Pedro, onde foram recebidos
pelo Papa
Cidade do Vatiano, 25 out 2018 (Ecclesia) – O Vaticano promoveu hoje uma peregrinação que uniu bispos e jovens participantes no Sínodo 2018, num percurso de seis
quilómetros, por caminhos de montanha e pelas ruas de Roma, até ao túmulo de São
Pedro, onde foram recebidos pelo Papa.
D. Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (Santa Sé), que organizou a iniciativa, explicou à Agência ECCLESIA que a
peregrinação nasceu da ideia de mostrar “uma Igreja a caminho”, para levar o Sínodo
à rua, num percurso que evoca a história das peregrinações, ao longo de todos os
séculos do Cristianismo.
O arcebispo de Nampula (Moçambique), D. Inácio Saúre, referiu por sua vez que é
“muito importante ter os bispos a caminhar junto com os jovens”.
“O destino desta peregrinação é o túmulo de Pedro e, como bispos, estamos juntamente com o sucessor de Pedro, o
Santo Padre, junto do qual vamos fazer a nossa profissão de fé, para renovarmos a nossa comunhão”, observou.
Para D. Gabriel Mbilingui, arcebispo do Lubango (Angola), foi importante reavivar o sentido da peregrinação, “que afinal
é um caminho”.
“No fundo, o Sínodo é caminhar, caminhar juntos, indo na mesma direção, com o apoio uns dos outros”, precisou, elogiando a recuperação do “espírito do Sínodo”, como momento para caminhar juntos e sentir-se “irmãos”, que têm Cristo
como seu “guia”.
“É, sobretudo, ocasião para reavivar a minha vocação, enquanto bispo, e o meu espírito de comunhão, dentro desta
chamada sinodalidade”, acrescentou.
O arcebispo angolano mostra-se satisfeito pelo trabalho já realizado em três semanas de reflexão sobre os jovens, “o
símbolo da força, da energia, da alegria e da disponibilidade para seguir o Senhor”.
“O que nós fazemos, no fundo, nesta peregrinação é seguir o Senhor, no caminho que o leva à Cruz, que significa dom
da própria vida, para a nossa salvação, é um caminho que deixa à própria Igreja”, concluiu.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ São estas as pessoas que nos deixaram desde o passado dia 27 de Outubro, em S.
Romão do Coronado e que vamos recordar no próximo dia 1 de Novembro: Otília Del
Carmen Zamora Cabrera; Ilda Maria da Silva Areal; João Manuel Rosa dos Santos; Maria Patrocínio de Lemos Valentim; António Pereira Vilas Boas; Manuel Pereira Ferraz
Menezes de Sousa ; Armindo da Silva Lopes; Beatriz Ferreira da Silva; Tiago Fontes
Araújo; Balsemino dos Santos Moreira; Bernardino Orlando Gonçalves de Sá; Armindo
dos Santos Silva; José Pina do Amaral Laires; Ângela de Sousa Ramos; Adriana Nogueira da Silva; Laura da Silva Santos; Otília Lagoa Brás; Lídia da Silva Vilaça Azevedo;
Brilhantina Moreira Lagoa; Manuel José Torres da Silva; José Augusto dos Santos; Bernardino Gonçalves Moreira; Maria Rosa da Silva Pesqueira; Maria Cecília Magalhães
Silva; Maria Rosa Moreira da Silva; Avelino Oliveira Carneiro; Maria Madalena da Silva
Martins; Maria Rosa Martins Tavares Maia; Almerinda da Silva Brás; Deolinda Pereira
da Silva; Alberto Cândido Pereira da Silva; Armindo Pinheiro Alves.

⇒ Foi-me feita uma oferta de 500€, para as obras do nosso Salão Paroquial e zona envolvente à igreja. A essa pessoa, que quer o anonimato, o meu muito obrigado!

⇒ Domingo dia 4 de Novembro, às 16h00 na Igreja Paroquial, Encontro Penitencial, para
os jovens que no dia 11 de Novembro vão receber na Igreja Nova da Trofa o Sacramento do Crisma.

Dia de Todos os Santos - 1 de Novembro

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

8.00h

Eucaristia em São Mamede, seguida de romagem ao cemitério.

10.30h

Eucaristia na Capela de São Bartolomeu, em São Romão, seguida de romagem
ao cemitério.

14.00h

Eucaristia na Igreja de São Romão, seguida de romagem ao cemitério.

Avisos Inter Paroquiais:

16.00h

Eucaristia em São Cristóvão do Muro, seguida de romagem ao cemitério.

•

Dia de Fiéis Defuntos - 2 de Novembro
19.00h

Eucaristia na Igreja de São Mamede do Coronado.

20.15h

Eucaristia na Igreja em São Romão do Coronado.

21.30h

Eucaristia na Igreja em São Cristóvão do Muro.

Nota: Como é habitual, na paróquia de São Romão do Coronado, no dia 1 de Novembro
lembramos todos os que faleceram desde o dia 1 de Novembro do ano passado até ao dia 1
deste ano. Antes da missa, as pessoas que perderam algum familiar, devem vir mais cedo à
sacristia e pedir ao Pedro uma vela, que será acesa no momento das intenções, como é
habitual, e colocada à frente do altar. No final as mesmas pessoas são convidadas a levar
essa mesma vela para junto da campa.

No próximo dia 29, segunda-feira, há Vigília Missionária Diocesana, pelas 21.30
horas, na Sé Catedral do Porto.

•

Vai decorrer de 11 a 18 de Novembro a Semana dos Seminários, com o lema
“Formar Discípulos Missionários”. A Semana dos Seminários é momento especial
para olhar com mais atenção e cuidado para esta importante realidade da vida da
Igreja. Um olhar de gratidão pelo imenso e fecundo trabalho que se tem realizado
nos vários seminários, de forma discreta mas efetiva, em favor do povo de Deus.
Um olhar de realismo, responsabilidade e compromisso diante dos desafios que a
situação atual dos seminários do nosso país coloca a todos. Um olhar, acima de
tudo, de confiança e esperança no Senhor que não deixa de chamar trabalhadores
para a sua messe e no seu Espírito que os prepara e habilita para serem os evangelizadores que o mundo de hoje precisa.
Nota: Os ofertórios das missas do fim de semana de 17 e 18 de Novembro revertem para os Seminários.

