DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

19.00h
Convento Irmãs
Reparadoras do
Sagrado Coração
de Jesus

88º Aniversário da Congregação das Irmãs Reparadoras do Sagrado
Coração de Jesus

Terça
Dia 26

19.00h
Igreja Muro

7º Dia Maria Olinda Gonçalves dos Santos

Quarta
Dia 27

8.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 28

19.00h
Igreja S. Romão

Aniv. Natalício António Oliveira Areal; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 29

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Palmira Torres Moreira Maia

17.00h
Igreja Muro

30º Dia Fernando Freitas Morais; 1º Aniv. Joaquim Ferreira de Araújo

18.15h
Igreja S. Mamede

12º Aniv. Falecimento José de Aguiar e família

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel José Torres da Silva e familiares; Joaquim Mário Moreira Lagoa e pais; Joaquim Moutinho Sousa
Mamede e esposa; Manuel Gonçalves de Sousa, esposa e filhos; Manuel da Silva Mamede e esposa; Aniv. Falecimento Joaquim Vasco
Soares Sá; Aniv. Natalício José Amaro Teixeira e pais

Segunda
Dia 25

Sábado
Dia 30

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 31
10.30h
Capela S. Bartolomeu

António Pinto, esposa e pais; José Manuel da Costa Ribeiro; Joaquim
da Silva Dias; José Joaquim Vieira Moura, irmão e pais; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa; Aniv. Natalício Deolinda da Silva Araújo;
Aniv. Natalício Maria Deonilde Oliveira Ramos e marido

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h Às 18.45h, na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira desde o fim da
missa até às 10.30h na Igreja de São Mamede e na quinta-feira das 10.00h às 12.00h, 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.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com; Publicação: Semanal; Tiragem: 1000 exemplares; Propriedade: Paróquias de: S. Cristóvão do Muro, S. Mamede e S. Romão Coronado

Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 336 - Ano C - De 24 a 31 de Março de 2019

3º DOMINGO DA QUARESMA
Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa somos chamados, mais uma vez, a repensar a nossa existência. O tema fundamental da
liturgia de hoje é a “conversão”. Com este
tema enlaça-se o da “libertação”: o Deus libertador propõe-nos a transformação em homens
novos, livres da escravidão do egoísmo e do
pecado, para que em nós se manifeste a vida
em plenitude, a vida de Deus.
O Evangelho contém um convite a uma transformação radical da existência, a uma mudança de mentalidade, a um recentrar a vida de
forma que Deus e os seus valores passem a ser a nossa prioridade fundamental. Se isso não acontecer,
diz Jesus, a nossa vida será cada vez mais controlada pelo egoísmo que leva à morte.
A primeira leitura fala-nos do Deus que não suporta as injustiças e as arbitrariedades e que está sempre
presente naqueles que lutam pela libertação. É esse Deus libertador que exige de nós uma luta permanente contra tudo aquilo que nos escraviza e que impede a manifestação da vida plena.
A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento de ritos externos e vazios não é importante; o que é
importante é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua proposta de salvação e de viver com
Ele numa comunhão íntima.
In Dehonianos

“Não realçamos demasiado a parte que São José, este grande santo, teve na Redenção.
Jesus quis associar Maria e José ao seu ato de oblação, à sua vida perdida em Deus, ao seu
amor por nós.”
Padre Dehon

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

•
•
•

O Ofertório das Eucaristias deste fim-de-semana reverte a favor da Cáritas Portuguesa.
No próximo dia 28 de Março, 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.
Sábado dia 30 de Março - Peregrinação Inter Paroquial ao Santuário de Santa Rita
(Peregrinação Da Esperança Em Cristo Nosso Porto Seguro).
Nota 1 - Não é necessário pré inscrição;
Nota 2 - Pedimos que respeitem todas as orientações de quem estiver a orientar e a
organizar a peregrinação;
Nota 3 - Teremos em permanência uma Ambulância pré hospitalar e uma equipa de
socorristas dos bombeiros voluntários da Trofa, durante a peregrinação e até ao final da
Eucaristia;
Nota 4 - Não asseguramos transporte de regresso.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

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

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

⇒ A Zeladora da Capela de S. Bartolomeu entregou-me 190€, referentes a esmolas e cera do

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.

ano 2018. A ela, muito obrigado!

⇒ No próximo dia 27 de Março, às 21h, no Salão Paroquial de São Romão do Coronado, haverá
uma reunião para os leitores da nossa paróquia. Como tal, é de extrema importância a participação de todos.

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.

⇒ Sábado dia 30 de Março - não há catequese. Apelamos à participação de todos os grupos da
nossa catequese na peregrinação da parte da manhã.

⇒ 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.

⇒ A Comissão de festas em honra de Nossa Senhora de Fátima 2019, para começar desde já a
preparar antecipadamente a nossa Procissão em Honra de Nossa Senhora, do próximo dia 13
de Maio, apela a quantos tiverem promessa ou queiram pegar em Estandarte, Pálio ou Lanterna que deem o seu nome junto dos elementos da comissão de festas. Desde já, obrigado.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Oração de reflexão para a minha semana:
Senhor, tenho sede! Quero beber da tua fonte.
Senhor, tenho fome! Quero comer da tua mesa.
Senhor, sou pecador, quero-me converter, dá-me Senhor o Teu
amor paciente e que tudo desculpa.
Senhor, Tu sabes que a viagem é longa, o caminho é difícil, por
isso Te peço meu Pai, leva-me no teu barco, sê Tu o Leme.
Senhor, nesta semana que me encontro no Cais da Conversação, faz
de mim um vaso novo, feito do teu barro de amor, verdade, misericórdia, generosidade, lealdade e amor.

