DIA
Terça
Dia 5

Quarta
Dia 6

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Não há missa
Quarta-Feira de Cinzas

8.30h
Igreja S. Romão
19.00h
Igreja S. Mamede
21.00h
Igreja Muro

Quinta
Dia 7

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 8

19.00h
30º Dia Manuel Augusto Ramos Martins
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 9

Almas de Purgatório

Maria das Dores Barbosa

18.15h
Festa do Compromisso (9º ano da Catequese)
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

30º Dia Manuel Augusto Ramos Martins; Manuel Azevedo Ramos e família; Tiago Fontes Araújo; José da Silva Teixeira, pais e irmã; Aniv. Natalício Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Aniv. Natalício Justa Rodrigues
de Sousa, pais, irmãos e família; Aniv. Natalício Beatriz Dias da Costa,
marido e filha; Aniv. Laura da Silva Martins, marido e filhas; 3º Aniv. Falecimento Maria de Lurdes Gonçalves do Vale

8.00h
Igreja S. Mamede

Domingo
Dia 10

9.15h
Igreja Muro

No final, romagem ao cemitério, onde lembramos todos os que faleceram
no mês de fevereiro

10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Manuel Martins Reis de Oliveira; 30º Dia Manuel Ferreira Marques; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Armindo Pinheiro Alves e sogros; Augusto Ribeiro Barbosa, filho e irmão; Aniv. Natalício Manuel Joaquim Vieira Cardoso e irmãos; Aniv. Falecimento Maria
Rosa Dias de Oliveira e marido; Aniv. Falecimento Manuel Gonçalves
Azevedo e esposa; Alminhas de Fonteleite

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira não há atendimento. 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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8º Domingo do Tempo Comum
O tema central da liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre esta
questão: aquilo que nos enche o coração e que nós testemunhamos é a
verdade de Jesus, ou são os nossos
interesses e os nossos critérios egoístas?
O Evangelho dá-nos os critérios para
discernir

o

verdadeiro

do

falso

“mestre”: o verdadeiro “mestre” é aquele que apenas apresenta a proposta de
Jesus gerando, com o seu testemunho, comunhão, união, fraternidade, amor; o falso “mestre”, ao contrário, é aquele que manifesta intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e confusões: o seu anúncio não tem nada a ver com o de Jesus.
A primeira leitura, na mesma linha, dá um conselho muito prático, mas muito útil: não julguemos as pessoas pela primeira impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais: deixemo-las falar, pois as palavras
revelam a verdade ou a mentira que há em cada coração.
A segunda leitura não tem, aparentemente, muito a ver com esta temática: é a conclusão da catequese
de Paulo aos coríntios sobre a ressurreição. No entanto, podemos dizer que viver e testemunhar com
verdade, sinceridade e coerência a proposta de Jesus é o caminho necessário para essa vida plena que
Deus nos reserva. Do nosso anúncio sincero de Jesus, nasce essa comunidade de Homens Novos que é
anúncio do tempo escatológico e da vida que nos espera.
In Dehonianos

“Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e sigame (Lc 9,23). Aí está o resumo do Evangelho. Nosso Senhor pregou a penitência e enviou
apóstolos a pregá-la em toda a terra.”
Padre Dehon

Programa da Quaresma 2019
S. Romão do Coronado

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Direitos Paroquiais/Côngrua: Estão em pagamento os direitos Paroquiais/Côngrua,
no horário de atendimento.

Quarta-feira de Cinzas – 6 de Março, 8.30h, na Igreja

⇒ Sábado dia 9 de Março, às 16h00 no salão paroquial reunião do grupo de jovens
Mensageiros do Coronado. Deixo aqui o convite aos jovens da nossa paróquia para

Via Sacra – Domingo dia 17 de Março, às 15h00 na igreja Paroquial, teremos um
momento de oração (Via Sacra), para todos os grupos paroquiais. A Via Sacra será
presidida pelo Pe. Rui, que desde já apela à presença de todos nesta oração de reflexão e meditação na crucificação de Cristo.

aparecerem e fazerem parte deste grupo.

⇒ Domingo dia 10 de Março, o grupo de jovens Mensageiros do Coronado, no final da
Eucaristia da Capela de São Bartolomeu, levará a efeito mais uma iniciativa "Fim De
Semana Mais Doce", com venda de bolos. O grupo pede a colaboração de todos na

Peregrinação Inter Paroquial ao Santuário da Santa Rita - Sábado dia 30 de
Março teremos a Peregrinação Inter Paroquial ao Santuário da Santa Rita, intitulada "Peregrinação Da Esperança em Cristo Porto Seguro", com uma intenção muito
particular, rezarmos em comunidade pelos doentes das nossas paróquias principalmente pelos doentes oncológicos.
Programa:
6h00 (manhã) - Concentração na Igreja Paroquial de São Romão do Coronado e
entrega de um pequeno kit;
6h15 - Momento de Oração e Partida;
9h15 - Entrega de um pequeno Kit e concentração no exterior do Santuário;
9h30 - Eucaristia no Santuário da Santa Rita presidida pelo nosso Pároco e pela
mesma intenção particular.

compra mas se alguém quiser ofertar bolos para venda desde já o grupo agradece.

⇒ A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, vai iniciar este fim
de semana o peditório pelas ruas da nossa paróquia. Peço a vossa colaboração.

⇒ Páscoa de Sonhos: O Grupo de Jovens “Mensageiros do Coronado (GJMC)”, até ao
dia 13 de Abril, vai proceder à recolha de roupa de bebé, criança e jovens (nova ou
usada em bom estado), fraldas, toalhitas, brinquedos (novos ou usados em bom estado), livros infantis e juvenis (novos ou usados em bom estado), papas, cereais (pacote)
e demais artigos para bebés, crianças e jovens.
Esta campanha "Páscoa de Sonhos", destina-se aos bebés, crianças e jovens com
carências económicas internadas no IPO (Porto), Pediatria do Hospital de São João,
Pediatria do Hospital do Baixo Ave e na nossa paróquia. Vamos "distribuir" sonhos

Confissões Quaresmais – 4 de Abril, Quinta-feira, das 17.00h às 20.00h, na Capela de S. Bartolomeu.

nesta Páscoa.

⇒ Comissão de Festas de Santa Eulália 2019 - A Comissão já tem agendadas algumas atividades, a saber:

Semana Santa

- No dia 5 de Maio, caminhada/trail, seguida de almoço (feijoada).
- Dia 8 de Junho, noite branca, com dj e espuma.

Sábado de Ramos – 13 de Abril, 14.30h. Reunimo-nos na Capela de Santa Eulália onde iniciaremos a nossa celebração com a bênção dos Ramos, e de seguida
vimos em procissão para a Igreja, onde celebraremos Eucaristia.
Via Sacra Pública a cargo de todos os Grupos Paroquiais – 16 de Abril, pelas
21 horas, com o itinerário habitual, da Capela de São Bartolomeu até à Igreja.
Tríduo Pascal – 18, 19 e 20 de Abril - Quinta, Sexta e Sábado às 21.00h, na Igreja.

- Dia 22 de Junho, noite de S. João, com música ao vivo.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Avisos Inter Paroquiais:

•

No mês de Março haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para o
Crisma:
- "08.03.2019 - Sessão "Quaresma/Páscoa" - 21h30 no Salão Paroquial de São
Mamede do Coronado.
- 22.03.2019 - Sessão "O Pecado" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do
Coronado

