DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 19

19.00h
Igreja Muro

Quarta
Dia 20

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia José de Sousa e Silva; 30º Dia Irmã Maria de Lourdes de Jesus
Carvalho

Quinta
Dia 21

19.00h
Igreja S. Romão

Ação de Graças pelos 84 anos de vida de Lucinda Paiva da Silva; José
Augusto Lima da Silva e esposa; Aniv. Natalício Carlos Luís Moreira
Araújo e pais; Aniv. Falecimento Leonor Rodrigues Silva e família; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 22

19.00h
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 23

18.15h
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

7º Dia Luciano da Costa Brás; 30º Dia Maria Ribeiro Maia; Manuel Azevedo Ramos e família; João Pereira Martins e esposa; Manuel Fernando Paiva de Sousa, pais e irmão; Luís Vieira Pereira Damasceno e família; Maria Deonilde Oliveira Ramos e marido; Aniv. Natalício Manuel
José Silva Castro; Aniv. Falecimento Maria da Conceição Gomes Oliveira e filhos; 3º Aniv. Falecimento Maria Fernanda Ribeiro Carneiro e
marido

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 24
10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Lídia da Silva Vilaça Azevedo; Helena Sousa Tavares; Aires da Silva Moreira “Águas”; Almerinda Silva Brás e irmãos;
Manuel Ferreira Ramos, esposa e filhos; Alexandrina Fernanda Tavares, pais e irmã; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; João
Paulo da Silva Barbosa, pai e irmãos; José Ferraz, filho e família; Aniv.
Esmeralda da Silva Coutinho, marido e filho; Aniv. Maria Donzília Oliveira da Silva; Aniv. Natalício Deolinda Pereira da Silva e marido; Aniv.
Natalício Maria Deonilde Oliveira Ramos; Aniv. Natalício Ismael Antunes
da Silva e filha

⇒ 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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2º DOMINGO DA QUARESMA
As leituras deste domingo convidam-nos a refletir sobre a nossa “transfiguração”, a nossa conversão à vida nova de Deus; nesse sentido, sãonos apresentadas algumas pistas.
A primeira leitura apresenta-nos Abraão, o modelo do crente. Com Abraão, somos convidados a
“acreditar”, isto é, a uma atitude de confiança
total, de aceitação radical, de entrega plena aos
desígnios desse Deus que não falha e é sempre
fiel às promessas.
A segunda leitura convida-nos a renunciar a essa
atitude de orgulho, de autossuficiência e de triunfalismo, resultantes do cumprimento de ritos
externos; a nossa transfiguração resulta de uma
verdadeira conversão do coração, construída dia a dia sob o signo da cruz, isto é, do amor e da entrega
da vida.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Filho amado do Pai, cujo êxodo (a morte na cruz) concretiza a nossa
libertação. O projeto libertador de Deus em Jesus não se realiza através de esquemas de poder e de triunfo, mas através da entrega da vida e do amor que se dá até à morte. É esse o caminho que nos conduz, a
nós também, à transfiguração em Homens Novos.
In Dehonianos

“Sejamos bons Samaritanos (Lc 10,37). Quando curamos um ferido, não temos compaixão
por um minuto mas durante todo o tempo em que está ferido. Se devemos partir, deixamos o
coração perto dele, prometemos-lhe voltar o mais depressa possível.”
Padre Dehon

Programa da Quaresma 2019
S. Romão do Coronado
Avisos Inter Paroquiais:

•
•

O Ofertório das Eucaristias do próximo fim-de-semana reverte a favor da Cáritas
Portuguesa.
No mês de Março haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para o
Crisma:
- 22.03.2019 - Sessão "O Pecado" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede
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.

⇒ Realizou-se no passado domingo, o sorteio para os Cortejos a favor das obras da nossa Paróquia, tendo ficado decidido: 1º Cortejo - 7 de julho - Zona Santa Eulália + Igreja; zona de
Fontiela; zona do Seixinho + Cabrito; zona de Profitela + Alto + Cegonheira até á ponte da
autoestrada; 2º Cortejo - 14 de julho - ponte do comboio até á bomba da total; zona da estação; zona da praceta água viva; zona dos Cortiços; zona rua António Sérgio + Portugal dos
pequeninos; zona da total. 3º Cortejo - 21 de julho - Ponte da autoestrada até á ponte do
comboio; zona S. Bartolomeu; zona do Pombal + Rancho; zona dos correios + prédios; zona
da praceta Infante Sagres; zona da escola eb2/3.

⇒ Terça-feira dia 19 de Março, às 20h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia da Solenidade de São
José (Dia do Pai). Nesta Celebração as crianças do 2°ano da nossa catequese paroquial realizam a sua "Festa do Pai Nosso". Convidamos todos os grupos da nossa catequese a estarem
presentes e a trazerem o seu Pai, temos uma pequena lembrança para todos.

⇒ Sexta-feira dia 22 de Março, às 21h30 no Salão Paroquial, reunião do grupo de jovens Mensageiros do Coronado. Se és jovem desta paróquia aparece!

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

⇒ A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, continua a proceder ao peditório pelas ruas da nossa paróquia. Apelo à vossa generosidade.

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

Oração de reflexão para a minha semana:
Senhor, o vento balançou o meu barco em alto mar, tremi, chorei,
tive medo! Chamei por ti, clamei o teu nome, perguntei ao vento
por ti!
O vento acalmou, a tempestade passou, o sol brilhou, o barco deixou de baloiçar, Tu és o leme do meu barco. Já não tenho medo, já
não temo mais o mar! Vou seguindo esta viagem, de cais em cais,
nesta semana estou no Cais do Miradouro, pronto para o outro que
precisa de mim, pronto para incentivar a esperança de alguém que
está de luto. Quero-me transfigurar não só pelas minhas palavras mas pelos meus gestos e minhas ações.

