DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 29

19.00h
Igreja Muro

30º Dia José Pires; 30º Dia António de Azevedo Moreira Maia

Quarta
Dia 30

19.00
Igreja S. Mamede

7º Dia Avelino de Sousa Faria

Quinta
Dia 31

19.00h
Igreja S. Romão

S. João Bosco, Presbítero (MO); 7º Dia Maria Deonilde de Oliveira
Ramos; Aniv. Falecimento Maria Rosa Silva Maia; Aniv. Natalício
José Augusto Lima da Silva; Aniv. Natalício David Pereira Monteiro e
esposa; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 1

Não há missa
17.00h
Capela de S. Pantaleão
(Nesta celebração
benzem-se as velas)

Sábado
Dia 2

18.15h
Igreja S. Mamede

Festa das Bem-Aventuranças (7º ano da Catequese)

(Nesta celebração
benzem-se as velas)

19.30h
Igreja S. Romão
(Nesta celebração
benzem-se as velas)

8.00h
Igreja S. Mamede

Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim Mário Moreira Torres e
pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e irmão; Alminhas de
Fonteleite
Ação de Graças a S. Brás, em cumprimento de promessa; No final,
romagem ao cemitério, onde lembramos todos os que faleceram no
mês de janeiro

9.15h
Igreja Muro
Domingo
Dia 3
10.30h
Capela S. Bartolomeu
16.00h
Igreja S. Mamede

Martinho Sousa Santos; Aniv. Falecimento Alberto Pereira da Silva;
Aniv. Falecimento Natalina Brás; Aniv. Falecimento Deolinda da
Silva Araújo; Aniv. Natalício Joaquim Ramos de Assunção e sogros;
Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima
Bênção dos Bebés

⇒ 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 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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3º Domingo do Tempo Comum
A liturgia deste domingo coloca
no centro da nossa reflexão a
Palavra de Deus: ela é, verdadeiramente, o centro à volta do
qual se constrói a experiência
cristã. Essa Palavra não é uma
doutrina abstrata, para deleite
dos intelectuais; mas é, primordialmente, um anúncio libertador
que Deus dirige a todos os homens e que incarna em Jesus e
nos cristãos.
Na primeira leitura, exemplifica-se como a Palavra deve estar no centro da vida comunitária e
como ela, uma vez proclamada, é geradora de alegria e de festa.
No Evangelho, apresenta-se Cristo como a Palavra que se faz pessoa no meio dos homens,
a fim de levar a libertação e a esperança às vítimas da opressão, do sofrimento e da miséria.
Sugere-se, também, que a comunidade de Jesus é a comunidade que anuncia ao mundo
essa Palavra libertadora.
A segunda leitura apresenta a comunidade gerada e alimentada pela Palavra libertadora de
Deus: é uma família de irmãos, onde os dons de Deus são repartidos e postos ao serviço do
bem comum, numa verdadeira comunhão e solidariedade.
In Dehonianos

“São Francisco de Sales. A sua caridade sem limites punha em desespero o seu ecónomo,
mas o santo mostrava-lhe o crucifixo e dizia-lhe: «Como hesitaríamos nós em nos despojarmos, quando vemos o que um Deus fez por nós?”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ A zeladora da Sagrada Família de Fonteleite, entregou-me 58,24€, referentes ao ano
de 2018. A ela, muito obrigado.
Avisos Inter Paroquiais:

•

⇒ A zeladora da Sagrada Família de Fontiela e Santa Eulália, entregou-me 190€, refe-

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.

•

rentes ao ano de 2018. A ela, muito obrigado.

⇒ Visitas aos doentes: Durante a próxima semana continuarei a visitar os doentes da
Paróquia de São Romão do Coronado.

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

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

ao dia 27 de Janeiro (este domingo). 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

Panamá: Foto «viral» conquista atenções durante visita do Papa

https://m.facebook.com/paroquiasmamededocoronado/

Cidade do Panamá, 24 jan 2019 (Ecclesia) – Uma foto do Papa a

e http://www.facebook.com/CatequeseSaoRomaoDoCoronado

•

abençoar um jovem em cadeira de rodas, que foi levantado no

Durante o mês de fevereiro, o Secretariado Diocesano de Liturgia e a Vigararia Trofa-

meio da multidão que acompanhou a chegada do Papa Francisco

Vila do Conde promovem três encontros de formação sobre o Tríduo Pascal para

ao Panamá, está a conquistar as atenções de milhões de pessoas.

diretores de coro, salmistas, acólitos e leitores. Os encontros terão lugar na Vigararia,

•

nos dias 8, 15 e 22 de fevereiro, às 21.30h. Os lugares específicos serão divulgados

A imagem foi partilhada por Carlos Yap no seu perfil da rede

oportunamente. A inscrição tem de ser feita até dia 31 de janeiro. Conto com a vossa

social instagram e foi tirada esta quarta-feira, durante o trajeto

presença!!!

do pontífice do Aeroporto Internacional de Tocumen até à Nunciatura Apostólica, depois de chegar ao Panamá para participar

No mês de Fevereiro haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para o
Crisma:
08.02.2019 - Sessão "O significado das coisas" - 21h30 no Salão Paroquial de São

nas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) 2019.
A foto retrata o jovem Lucas, de 17 anos, oriundo da Paróquia da Imaculada Conceição de La Chorrera,

Romão do Coronado.

no Panamá, levantado na sua cadeira de rodas pelos amigos para poder ver o Papa; O Papa Francisco

22.02.2019 - Sessão "Encontro íntimo com Deus - Oração" - 21h30 no Salão Paroqui-

registou o gesto e abençoou o peregrino.

al de São Mamede do Coronado/ Igreja de São Mamede do Coronado."

Em declarações à ACI, Carlos Yap explicou que decidiu partilhar a imagem a preto e branco “porque as
emoções são mais visíveis”.
Milixa Olmedo, mãe do jovem Lucas, explicou que este sofre de uma paralisia que o impede de andar,
falar e mexer uma das mãos.

