DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 11

19.00h
Igreja Muro

S. Dâmaso I, Papa (MF)

Quarta
Dia 12

19.00h
Igreja S. Mamede

Nossa Senhora de Guadalupe (MF); 30º Dia Maria de Fátima
Maia dos Santos; 1º Aniv. Joaquim Ferreira de Oliveira

Quinta
Dia 13

19.00h
Igreja S. Romão

S. Luzia, Virgem e Mártir (MO); Aniv. Natalício Fernando Augusto
Ferreira Maia e irmão; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 14

8.00h
Igreja S. Mamede

S. João da Cruz, Presbítero e Doutor da Igreja (MO)

17.00h
Igreja Muro
18.15h
Igreja S. Mamede
Sábado
Dia 15

19.30h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento António Pereira Vilas Boas; Manuel Azevedo
Ramos e família; Maria Madalena da Silva Martins; João Pereira
Martins e esposa; Tiago Fontes Araújo; José da Silva Teixeira e
irmã; Manuel da Silva Mamede e esposa; Lola da Conceição Mariano, marido e filho; Alberto Cândido Pereira da Silva e pais; Aniv.
Palmira Pires da Silva; Aniv. Falecimento José Guilherme Sousa
Martins, avós e família; Aniv. Falecimento António da Silva Ramos,
pais e sogros; Aniv. Falecimento Joaquim da Silva Martins, esposa
e filhos; Aniv. Ana Rosa Moreira da Silva e marido

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Igreja Muro
Domingo 10.30h
Dia 16
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Augusto Rogério Batista; 1º Aniv. Falecimento Manuel
Pereira Ferraz Menezes de Sousa; Joaquim Monteiro Ramos e
família; Palmira Marques Gomes; António Marques Gomes; Margarida de Abril; Alzira Dias Moreira; João Monteiro Peixoto e filho;
Alexandrino Linhares Brandão e esposa; Lucinda Ferreira da Silva
e pais; Américo Rodrigues Pereira, filhos e neto; José Joaquim
Alves Oliveira; Agostinho José da Silva Coelho e filhas; Aniv. Natalício Manuel António da Silva Ferreira; Alminhas de Fonteleite

⇒ ATENDIMENTO
Durante o mês de Dezembro, o atendimento será feito pelo Cartório, na residência Paroquial de São
Romão, nos seguintes dias e horários: Quartas-feiras das 17h às 19h; Quintas-feiras das 10h às 12h e
como é habitual, aos sábados das 10 às 12h.
Visitas aos doentes: Durante a próxima semana terminarei a visita aos doentes da Paróquia de São
Cristóvão do Muro e começarei a visitar os doentes em São Mamede do Coronado. Se porventura
houver alguém que queira a minha visita e não a tenha recebido, é favor fazer-me chegar a informação
por alguém que seja responsável pelos mesmos.
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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 321 - Ano C - De 9 a 16 de Dezembro de 2018

2º Domingo do Advento
Preparai os caminhos do Senhor!

Senhor, Tu vens ao nosso encontro
e nós acendemos esta segunda vela.
Não Te procuramos na aparência,
entre as luzes intermitentes das ruas e praças.
Que os olhos do nosso coração
não se contentem com pequenas luzes
que iluminam por breves instantes,
mas são incapazes de desvendar o caminho.
Dá-nos, Senhor, a luz da sabedoria,
para distinguirmos a Tua Luz
de outras luzes artificiais e enganadoras.
Faz-nos ver a Tua Luz, no meio da noite,
para Te encontrarmos a Ti
e nos encontrarmos a todos em Ti.
Que a Tua Luz, que vem ao nosso encontro,
nos faça alcançar um novo horizonte de esperança,
e encontrar em Ti um rumo decisivo para a Vida!
Ámen.

“Ao cantarmos juntos os Salmos, elevamos os nossos corações a Deus, colocando-nos numa
atitude espiritual que caracteriza este tempo de graça: a “vigília na oração” e a “alegria no
louvor” porque conhecemos a primeira”.
Papa Emérito Bento XVI

Natal: Presépio e Árvore são símbolos da «ternura de Deus» – Papa Francisco
Vaticano inaugura representação do nascimento de Jesus
Cidade do Vaticano, 07 dez 2018 (Ecclesia) – O Papa recebeu hoje no
Vaticano as delegações das regiões italianas que oferecem este ano a

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

árvore de Natal e d presépio que esta tarde são inaugurados na Praça

⇒ Festas em Honra de S. Romão 2018: A Comissão de Festas em honra do nosso

de São Pedro, evocando a “ternura de Deus”.
“O presépio e a árvore, símbolos fascinantes do Natal, podem trazer
às famílias e aos lugares de encontro um reflexo da luz e da ternura de
Deus, para ajudar todos a viver a festa do nascimento de Jesus”, declarou Francisco.
Após agradecer às autoridades civis e eclesiásticas presentes no encontro, o Papa quis sublinhar, em particular, a
simbologia da árvore de Natal que, com as suas luzes, “recorda que Jesus é a luz do mundo, é a luz da alma que
expulsa as trevas das inimizades e abre espaço ao perdão”.
Quanto ao presépio já instalado na Praça, que este ano foi feito com areia, Francisco observou que este material,
“pobre, evoca a simplicidade, a pequenez com a qual Deus se mostrou com o nascimento de Jesus na precariedade de
Belém”.
O Menino Jesus, Filho de Deus e nosso Salvador, que depositamos no presépio é Santo em pobreza, pequenez, simplicidade e humildade”.
O pontífice quis destacar que a pequenez de Jesus não está em contradição com a divindade, porque “quem é pequeno está livre de qualquer pretensão de sucesso”.

Avisos Inter Paroquiais:

•

A Cáritas, com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, lança, pelo 16º
ano consecutivo, a iniciativa “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”. Uma
ação focada na vivência mais verdadeira dos valores humanos e cristãos da celebração do Natal. É neste espírito que se pretende ajudar as pessoas em situação
de carência. Ampliar o “grito” dos pobres é objetivo da missão da Cáritas: perante
situações de desespero, vividas muitas vezes na solidão e na desilusão, é nossa
missão responder e ser, para todos, uma oportunidade de esperança… As nossas Paróquias, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, vão aderir à
campanha da Cáritas: “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto Pela Paz 2018”. Para
tal, temos à venda na Sacristia velas para serem acesas na Noite de Natal. Cada
vela tem o custo de 1€. Agradeço a participação de todos!

•

No mês de dezembro haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos
para o Crisma:
14.12.2018 - Sessão "Natal" - 21h30 no Salão Paroquial de São Romão do Coronado.
21.12.2018 - Sessão Cancelada

Padroeiro S. Romão, apresentou-me as contas relativas à festa, a saber: Receitas:
19.106,56€; Despesas: 17.856,56€; Saldo Final: 1.250€. A todos, muto obrigado!

⇒ No próximo dia 12 de Dezembro, quarta-feira, pelas 21.30h, há reunião da Comissão
de Festas de Santa Eulália, no Salão Paroquial.

⇒ Janeiras 2018: O ensaio para as Janeiras irá decorrer no dia 14 de Dezembro, pelas
21 horas, no Salão Paroquial. As Janeiras vão ter início no dia 17 às 20.30h, junto à
Capela de Santa Eulália.

⇒ Projeto Ser + Adolescente: Sábado dia 15 de Dezembro, às 15h00 na Igreja Paroquial, encontro para os adolescentes do 7° ao 10° ano da catequese, inserido no
projeto " Ser + Adolescente". Tema deste nosso encontro, "Violência no Namoro".
Oradores: Dra. Mariana Almeida, chefe da divisão de Educação e Ação Social da
Câmara Municipal da Trofa, a Dra. Filipa Ribeiro e a Dra. Sofia Magalhães, técnicas
da Divisão Social da Câmara Municipal da Trofa. Encontro aberto a toda a nossa
comunidade que pretenda assistir.

⇒ Domingo dia 16 de Dezembro, às 15h00 na Igreja Paroquial terá lugar um momento
de Oração de preparação para o Natal. Este momento de preparação da vinda do
Messias anunciado, será presidida por mim e contará com a participação de todos os
grupos da nossa paróquia. É importante a presença neste momento de oração e partilha comunitária.

⇒ Feirinha de Natal: A Catequese Paroquial, irá realizar no
próximo sábado dia 22 de Dezembro, das 14h00 às 19h00,
no adro da Igreja a habitual "Feirinha de Natal", para angariação de fundos para a nossa catequese. Pedimos a gentileza de quem nos poder ajudar oferecendo-nos produtos/
artigos tais como: Produtos hortícolas, frutas, batatas, cebolas, limões, grelos, doces, compotas, bolos caseiros, artigos
de artesanato e outros, queiram por favor falar connosco.
Desde já o nosso obrigado.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

