DIA

Terça
Dia 1

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

9.00h
Igreja S. Mamede

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus

10.30h
Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
Capela S. Bartolomeu
16.00h
Igreja Muro

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus

Quarta
Dia 2

19.00h
Igreja S. Mamede

SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, Bispos e Doutores da
Igreja (MO); 1º Aniv. Custódia de Almeida Campos

Quinta
Dia 3

19.00h
Igreja S. Romão

Santíssimo Nome de Jesus (MF); Almas de Purgatório

Sexta
Dia 4

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria de Lurdes Moreira Sousa Paulos Silva

17.00h
Capela S. Pantaleão

7º Dia José Pires; 7º Dia António de Azevedo Moreira Maia

Sábado
Dia 5

18.00h
(Cordão de Luz).
Saímos da Igreja de
S. Romão, até à Igreja
de S. Mamede, onde
celebramos Missa
8.00h
Igreja S. Mamede

No final, romagem ao cemitério onde iremos lembrar todos os que
faleceram no ano de 2018

9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 6
10.30h
Martinho Sousa Santos; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; CarCapela S. Bartolomeu los Lages Martins e cunhado; Aniv. Porfírio da Silva Martins e esposa; Aniv. Natalício Manuel da Silva Moreira; Aniv. Belmira Moreira
dos Santos, marido e filhos; Aniv. Falecimento Albina Rodrigues
Silva e marido

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na quarta-feira das 16.00h às 19.00h, na Igreja de São Mamede e na quinta-feira das 16.00h às
19.00h, na Residência Paroquial de São 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.
Visitas aos doentes: Durante a próxima semana continuarei a visitar os doentes da Paróquia de São
Romão 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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FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ

As leituras deste domingo complementam-se ao apresentar as duas coordenadas fundamentais a partir das
quais se deve construir a família cristã: o amor a Deus e
o amor aos outros, sobretudo a esses que estão mais
perto de nós – os pais e demais familiares.
O Evangelho sublinha, sobretudo, a dimensão do amor a
Deus: o projeto de Deus tem de ser a prioridade de qualquer cristão, a exigência fundamental, a que todas as
outras se devem submeter. A família cristã constrói-se no respeito absoluto pelo projeto que
Deus tem para cada pessoa.
A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos de todos os que
vivem “em Cristo” e aceitaram ser Homem Novo. Esse amor deve atingir, de forma mais especial, todos os que connosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço.
A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algumas atitudes que os filhos devem ter
para com os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura.
In Dehonianos

Quero desejar a todos vós e às vossas famílias um bom ano de 2019! Vamos
receber o Ano Novo com a alma renovada de esperança e alegria, carregando
Jesus no coração, e que assim seja durante o ano todo. A todos desejo um Feliz Ano Novo! Que seja de amor, perdão, paz e felicidade!
Vosso, Pe. Rui Miguel

“Assim como fizeram os pais de Cristo, cada família cristã pode antes de tudo acolher Jesus,
ouvi-lo, protegê-lo, e assim melhorar o mundo”.
Papa Francisco

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

Finanças: Vaticano anuncia sentença de prisão inédita para administrador de construtora italiana

⇒ Sorteio da Comissão de Festas de Santa Eulália, realizado pela Lotaria do Natal:
1º Prémio: 904; 2º Prémio: 241; 3º Prémio: 432. É favor os premiados contactarem com
algum membro da Comissão de Festas.

Cidade do Vaticano, 27 dez 2018 (Ecclesia) – A Santa Sé
anunciou hoje uma sentença de prisão de dois anos e meio para

⇒ A reunião da Comissão de Festas da Santa Eulália realiza-se no dia 4 de Janeiro, pelas

um administrador da construtora italiana “Edil Ars”, considera-

21.30h, no nosso Salão.

do culpado de lavagem de dinheiro através do Instituto para as

⇒ Sábado dia 5 de Janeiro, a nossa catequese terá um horário diferente e em contexto

Obras de Religião (IOR, conhecido popularmente como Banco

diferente. Neste sábado às 18h00, terá lugar o habitual "Cordão de Luz", uma iniciativa
conjunta das catequeses/paróquias de São Romão do Coronado e de São Mamede do
Coronado. O nosso "cordão de luz", terá inicio no exterior da nossa Igreja Paroquial e
continuará até à Igreja Paroquial de São Mamede do Coronado onde aí será celebrada a
Eucaristia Vespertina. Neste sábado não será realizada a Eucaristia na nossa Igreja às
19h30.

do Vaticano).
Angelo Proietti, em prisão domiciliária desde 2016, era titular
de uma conta no IOR, tendo-lhe sido confiscados mais de um
milhão de euros, num processo iniciado pelas autoridades financeiras da Santa Sé em 2014.
O comunicado oficial sublinha que “esta é a primeira vez que é aplicado, na jurisdição do Vaticano, o crime previsto”

⇒ Sábado dia 12 de Janeiro, retomaremos a nossa catequese nos horários habituais. A

no artigo 421-bis do Código Pena, relativo à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

partir das 14h00 faremos a desmontagem do nosso presépio comunitário. Deixamos aqui
o apelo a todos aqueles que nos quiserem ajudar! Desde já o nosso obrigado.

A lei foi desenvolvida como parte de um processo de reforma financeira encabeçado pela Autoridade de Informação
Financeira, criada por Bento XVI e atualmente dirigida pelo especialista René Brülhart, antigo diretor da Unidade de

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

Informação Financeira do Liechtenstein e vice-presidente do Grupo Egmont, rede internacional do setor.
O Vaticano considera que esta sentença é de “importância fundamental” do ponto de vista do sistema de prevenção da
lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo que tem sido “levado a cabo pelo Estado nos últimos anos”.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

∗
Avisos Inter Paroquiais:

•

No dia 8 de Janeiro, pelas 21.15h, no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado, há um Encontro de Formação Litúrgica para os Ministros Extraordinários
da Comunhão. É importante a presença de todos.

•

∗

CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem
marcar casamento para o ano de 2019, é favor fazer a inscrição para o CPM, no
horário de atendimento. O CPM começa a 22 de Fevereiro na Igreja Nova da
Trofa, em São Martinho de Bougado.

•

No mês de Janeiro haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para
o Crisma:
11.01.2019 - Sessão "Bíblia" - 21h30 no Salão Paroquial de São Romão do Coronado.
18.01.2019 - Sessão "Bíblia - Antigo Testamento" - 21h30 no Salão Paroquial de
São Romão do Coronado.
25.01.2019 - Sessão "Bíblia - Novo Testamento" - 21h30 no Salão Paroquial de
São Romão do Coronado.

∗

∗

Janeiras: As janeiras continuam-se a cantar pelas ruas da nossa terra e esta semana
percorreram Faixo, Agua Levada, Feira Nova e já iniciaram a zona de Trinaterra...Quem
quiser dar alguma contribuição para as Janeiras porque não esteve em casa e não conseguiu receber as Janeiras é favor de falarem com o João (acólito) ! As janeiras saem de
segunda até domingo às 20.15h e ao sábado iremos estar a cantar as Janeiras a partir
das 15h até 17h. O dinheiro reverte para as Obras da Residência
No primeiro domingo de janeiro, dia 6, pelas 8.00h, como é habitual, Eucaristia com a
Confraria do Santíssimo Sacramento, onde iremos lembrar todos aqueles que faleceram
durante o ano de 2018. Antes da missa, as pessoas que perderam algum familiar, devem
vir mais cedo à sacristia e pedir uma vela, que será acesa no momento das intenções e
que será colocada à frente do altar. No final, faremos romagem ao cemitério como é habitual no primeiro domingo do mês e as mesmas pessoas são convidadas a levar essa
mesma vela para junto da campa. Nesta Eucaristia irei também apresentar o novo Juíz da
Cruz para o ano 2019.
A Comissão de Festas em Honra do Divino Espírito Santo 2019, informa que a
"Tasquinha", situada na garagem da residência paroquial estará sempre aberta aos sábados, das 9:30h às 12:30h e das 14:30h às 20:00h e aos domingos, das 8:30h às 12:30h.
Dos vários petiscos disponíveis, destacamos as papas de sarrabulho, bifanas e bolos
caseiros. Apareçam e ajudem a contribuir para esta angariação de fundos. Todo o lucro
reverterá a favor da Festa em Honra do Divino Espírito Santo, uma festa de todos nós!
Como Tem sido hábito, a Conferência Vicentina está a realizar a Venda de Natal entre 1
de Dezembro e 6 de Janeiro aos sábados, domingos e feriados no Edifício Vila, junto à
Igreja Paroquial. A Conferência conta e acredita na generosidade e colaboração de todos.

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

