DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 18

19.00H
Igreja Muro

Quarta
Dia 19

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 20

Sexta
Dia 21

Sábado
Dia 22

8.00h
Igreja S. Romão

INTENÇÕES

30º Dia Albertina Ferreira Pereira da Costa; 30º Dia Maria Júlia Mamede Vieira de Sá; Aniv Natalício Celeste Araújo Moreira
Solenidade de Corpo de Deus

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Igreja S. Mamede

Primeira Comunhão. No final, Procissão com o itinerário habitual.

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria Carneiro de Sá; 30º Dia Joaquim Fernando Lima Gomes;
1º Aniv. José de Sousa e Silva

11.00h
Capela S. Pantaleão

Encerramento da Catequese. Festa do Envio (10º ano da Catequese)
Nesta Eucaristia pode haver intenções

15.30h
Centro Social e
Paroquial S. Mamede

Missa do Doente. Festa do Envio (10º ano da Catequese)
Nesta Eucaristia pode haver intenções

19.30h
30º Dia Lúcio da Silva Santos; 1º Aniv. Falecimento Maria Rosa da
Capela S. Bartolo- Silva Pesqueira; Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel Fernando
meu
Paiva de Sousa, pais e irmão; José Ferraz, filho e família; Armindo
Moreira Maia; Maria Rosa Rodrigues Silva; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; Aniv. Osvaldo Lagoa de Sousa e Silva e esposa;
Aniv. António Ferreira da Costa e esposa; Aniv. Natalício Artur Ramos
Martins; 7º Aniv. Falecimento Maria Emília Oliveira da Silva
8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 23

9.15h
Igreja Muro
9.30h
Igreja S. Romão

Primeira Comunhão. De seguida, Procissão com o itinerário habitual.

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira das 9.00h
até às 10.30h, na Igreja de São Mamede. Quinta-feira não há atendimento.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, na residência de S. Romão 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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SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE
A Solenidade que hoje celebrámos não é um convite a
decifrar a mistério que se esconde por detrás de “um
Deus em três pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar
nesse mistério de amor.
A primeira leitura sugere-nos a contemplação do Deus
criador. A sua bondade e o seu amor estão inscritos e
manifestam-se aos homens na beleza e na harmonia
das obras criadas (Jesus Cristo é “sabedoria” de Deus
e o grande revelador do amor do Pai).
A segunda leitura convida-nos a contemplar o Deus
que nos ama e que, por isso, nos “justifica”, de forma
gratuita e incondicional. É através do Filho que os
dons de Deus/Pai se derramam sobre nós e nos oferecem a vida em plenitude.
O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contemplar o amor do Pai, que se manifesta na doação e na
entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa caminhada histórica através do Espírito. A meta
final desta “história de amor” é a nossa inserção plena na comunhão com o Deus/amor, com o Deus/
família, com o Deus/comunidade.
In Dehonianos

“O nosso reconhecimento deve ser sobretudo afetuoso, cheio de ternura e de amor. Poderíamos amar suficientemente Aquele que nos ama com um amor tão paternal e que nos enche
de tantos benefícios? Façamos de maneira que a nossa vida seja uma ação de graças contínua.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Sexta-feira dia 21 de Junho, das 17h00 às 18h30, na Igreja Paroquial, confissões
para os pais e crianças da Primeira Comunhão (3°ano).

⇒ Sábado dia 22 de Junho, das 9h30 às 12h00, na Igreja Paroquial ensaio geral para
as crianças da Primeira Comunhão (3°ano).

⇒ Sábado dia 22 de Junho, não há catequese.
⇒ Domingo dia 23 de Junho, às 9h30 na Igreja Paroquial, Eucaristia da Primeira Comunhão das 48 crianças do 3°ano da nossa catequese. Em seguida teremos a Procissão Eucarística, com o percurso habitual e com paragem na Capela de Santa Eulália
para a bênção à freguesia. A organização desta Procissão é da responsabilidade do
nosso grupo de Escuteiros, que para poderem preparar desde já a mesma, pedem o
favor, às pessoas que pretendam levar algum estandarte de deixar o seu nome com
algum dos chefes do agrupamento ou na sacristia com o nosso sacristão Pedro.

⇒ Comissão de Festas em honra de Santa Eulália: No dia 22 de junho, a Comissão
de Festas vai realizar a noite de S. João, com artistas e variedades. Para marcação
de mesas é favor contactar Vítor Martins (912204017). Os lugares são limitados. A
Comissão de Festas informa também que ainda tem os seguintes andores para assear e pegar: N. S. Rosário, S. Graça, S. João Batista, S. Vicente, Mártir S. Sebastião,
S. João Paulo II e Sr. dos Aflitos. Os interessados devem falar com algum dos elementos da Comissão.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.srcoronado.com

Vaticano: Papa defende «transição energética radical», perante responsáveis de empresas petrolíferas
«O tempo está a esgotar-se», denuncia o Papa Francisco
Cidade do Vaticano, 14 jun 2019
(Ecclesia) – O Papa apelou hoje no Vaticano a uma “transição energética radical”, falando perante responsáveis de
empresas petrolíferas convocados pelo
Departamento para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé).
“Hoje, é necessária uma transição energética radical para salvar a nossa casa
comum. Ainda há esperança e tempo
para evitar os piores impactos da mudança climática, desde que haja uma
ação rápida e resoluta”, declarou Francisco, numa audiência que decorreu na
Casina Pio IV.
A intervenção abordou os riscos das mudanças climáticas e sublinhou que “o tempo está a
esgotar-se”.
“Não nos podemos dar ao luxo de esperar que os outros se adiantem, ou dar prioridade aos
benefícios económicos de curto prazo. A crise climática exige ação específica de nós, aqui e
agora, e a Igreja está totalmente comprometida em fazer sua parte”, apontou.
O encontro com responsáveis de empresas petrolíferas mundiais tem como tema ‘A transição
energética e a proteção da casa comum’.
“A crise ecológica de hoje, especialmente a mudança climática, ameaça o futuro da família
humana”, denunciou o Papa.
Francisco assinalou a importância de respeitar o limiar máximo de aumento da temperatura
nos 1,5º C.
“Em face de uma emergência climática, devemos tomar as medidas adequadas, a fim de evitar cometer uma grave injustiça em relação aos pobres e às gerações futuras”, sustentou o
pontífice.
A reunião promovida pelo Vaticano debateu a transição energética e a transparência na notificação de riscos climáticos.

AJUDAR É TÃO FÁCIL E NÃO NECESSITA GASTAR!
Vimos pedir-lhe que apoie as obras da nossa Igreja e espaço envolvente.
Ao preencher o IRS pode destinar 0,5% do IRS liquidado no ano 2018.
Esta prática não irá alterar o cálculo do IRS quer em relação ao valor de
IRS a reembolsar ou a pagar.
Para o efeito apenas tem que inscrever o NIF 501618511, pertencente à
Fábrica da Igreja Paroquial de São Romão do Coronado na declaração do
modelo 3, folha de rosto, Quadro 11, Campo 1101.

