DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 22

19.00h
Igreja Muro

S. Vicente, Diácono e Mártir (MF)

Quarta
Dia 23

19.00
Igreja S. Mamede

7º Dia Manuel da Silva Marques; 30º Dia Domingos Faria da Silva

Quinta
Dia 24

19.00h
Igreja S. Romão

S. Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja; Ação de Graças a
Santa Rita; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 25

19.00h
Igreja S. Mamede

Conversão de S. Paulo, Apóstolo (Festa); 30º Dia Joaquim José
Dias da Costa

17.00h
Igreja Muro
Sábado
Dia 26

18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria de Lurdes Moreira de Sousa Paulos Silva;
42º Aniv. Natalício Hugo Miguel Araújo Duarte

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel Gonçalves de Sousa,
esposa e filhos; Alberto Cândido Pereira da Silva e pais; Manuel
José Torres da Silva e familiares; Manuel da Silva Mamede e esposa; Maria Deolinda Fontes Soares; Joaquim Gonçalves de Sá; Albino Sousa Maia, esposa e família; António Moreira de Sousa, esposa
e família; Clemente Costa Oliveira e família

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 27
10.30h
Capela S. Bartolomeu

12.00h
Igreja Muro

11º Aniv. Falecimento Manuel Pinto

30º Dia João Paulo Silva Barbosa; Isaura Loureiro Barbosa; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e Sogro; Helena Sousa Tavares;
José Ferraz, filho e família; José Manuel da Costa Ribeiro; Maria da
Conceição Gil, marido, filhos e genros; Maria do Sameiro Cabeleira
da Costa; Almerinda Silva Brás e irmãos; 5º Aniv. Falecimento Rosa
Monteiro, marido e pais; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação de Graças a Santa Rita
Ação de Graças pelos 100 anos de Albertina Oliveira Duarte

⇒ 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 São Mamede e na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de
São Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado não há atendimento
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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 327 - Ano C - De 20 a 27 de Janeiro de 2019

2º Domingo do Tempo Comum
A liturgia de hoje apresenta a imagem do
casamento como imagem que exprime de
forma privilegiada a relação de amor que
Deus (o marido) estabeleceu com o seu
Povo (a esposa). A questão fundamental é,
portanto, a revelação do amor de Deus.
A primeira leitura define o amor de Deus
como um amor inquebrável e eterno, que
continuamente renova a relação e transforma a esposa, sejam quais forem as suas
falhas passadas. Nesse amor nunca desmentido, reside a alegria de Deus.
O Evangelho apresenta, no contexto de um casamento (cenário da “aliança”), um “sinal” que
aponta para o essencial do “programa” de Jesus: apresentar aos homens o Pai que os ama,
e que com o seu amor os convoca para a alegria e a felicidade plenas.
A segunda leitura fala dos “carismas” – dons, através dos quais continua a manifestar-se o
amor de Deus. Como sinais do amor de Deus, eles destinam-se ao bem de todos; não podem
servir para uso exclusivo de alguns, mas têm de ser postos ao serviço de todos com simplicidade. É essencial que na comunidade cristã se manifeste, apesar da diversidade de membros e de carismas, o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

In Dehonianos

“Aos infelizes falta o que é necessário para a vida, faltam sobretudo alimentos da vida da
alma. Sabemo-lo bem, mas como são raros aqueles que se dedicam a remediar o mal! Reina
uma apatia, uma inércia impressionante. Tem-se medo de agir.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ A zeladora da Sagrada Família da Rua do Horizonte, Carvoeiras e Rua da Escola

Avisos Inter Paroquiais:

•

No próximo dia 31 de Janeiro, às 21 horas no salão paroquial de Alvarelhos, vamos
dar continuidade aos encontros de formação bíblica para todos os catequistas. É muito 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.

•

A Equipa Pastoral da Família, pede para avisar que estão abertas as inscrições para
a Bênção dos Bebés, que se realizará no próximo dia 03 de Fevereiro, na Igreja de S.
Mamede do Coronado, às 16:00 horas. A celebração é destinada a todas as crianças
com idade igual ou inferior a 3 anos. Os interessados devem fazer a sua inscrição até
ao dia 27 de Janeiro. A inscrição é fundamental para a reserva dos lugares na Igreja,
bem como para a entrega de um presente simbólico. As inscrições poderão ser feitas
no final das Eucaristias junto de algum elemento da Equipa Pastoral ou junto do Pe.
Rui nos horários de atendimento ou ainda através dos seguintes facebooks das paróquias
https://m.facebook.com/paroquiasmamededocoronado/
e http://www.facebook.com/CatequeseSaoRomaoDoCoronado

•

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

entregou-me 335€, referentes ao ano de 2018. A ela, muito obrigado.

⇒ A zeladora da Sagrada Família do Lousado e Seixal entregou-me 400€, referentes ao
ano de 2018. A ela, muito obrigado.

⇒ O grupo de amigos “Porque estar presente, ajuda!”, entregou a quantia de
2.815,45€ , referente à receita da noite fados solidária realizada na Quinta da Avó.
Este valor é destinado às obras paroquiais. Em Agosto, estaremos de Volta.

⇒ Sábado dia 26 de Janeiro às 14h30, Eucaristia na Igreja Paroquial para todos os grupos da nossa catequese paroquial. Nesta Celebração as 24 crianças do 5°ano realizam a sua "Festa da Esperança". No final da Eucaristia o nosso grupo de jovens
"Jovens Mensageiros do Coronado (São Romão)”, irão proceder a uma venda de bolos e de doces para angariação de fundos para as suas atividades, nomeadamente
uma viagem a Taizé (França). O grupo pede a colaboração das pessoas que queiram
oferecer bolos ou doces para venda que o poderão fazer. Vamos ajudar estes jovens
que estão no início da sua caminhada a sentirem-se apoiados e acarinhados.

⇒ Sábado dia 26 de Janeiro, às 15h30 no Salão Paroquial, reunião do grupo de jovens
"Jovens Mensageiros do Coronado (São Romão)”. Deixo aqui uma vez mais o convite
aos jovens da nossa paróquia para aparecerem. O grupo está a proceder ao agendamento de atividades para este ano e das quais brevemente daremos mais novidades.

⇒ NOTA: A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, já se encontra
a proceder à venda habitual das rifas para recolha de fundos para a realização da
festa. Peço a colaboração de todos.

⇒ Estão abertas as inscrições para a Peregrinação Anual dos Missionários da Consolata, que se vai realizar no dia 16 de Fevereiro a Fátima. A partida é às 6h nos lugares
de Trinaterra, Feira Nova e Vila e tem um custo de 15 Missionários. Quem quiser participar deve falar com a mãe do sr. Padre Casimiro.

JMJ: Jovens de todo o mundo a caminho do Panamá

⇒ Visitas aos doentes: Durante a próxima semana continuarei a visitar os doentes da
As atenções da juventude católica voltam-se para o Panamá,
onde de 22 a 27 de janeiro terá lugar a Jornada Mundial da
Juventude. Alguns já partiram e outros preparam-se para
partir. O período universitário-escolar na Europa, impedirá
que muitos jovens participem. A Polônia é o país europeu que
envia o maior número de jovens ao mega evento.
Jovens de todas as partes do mundo estão a caminho do
Panamá para viver juntos a Jornada Mundial da Juventude, de
22 a 27 de janeiro, com o tema "Eis a serva do Senhor; façase mim segundo a tua palavra" (Lc 1:38). E é grande a expec-

tativa para o encontro com o Papa Francisco, que chegará ao Panamá no dia 23 de janeiro.

Paróquia de São Romão do Coronado.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

