DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 9

19.00H
Igreja Muro

SS. AGOSTINHO ZAO RONG, Presbítero e COMPANHEIROS,
Mártires (MF)

Quarta
Dia 10

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Maria Manuela Silva Gonçalves

Quinta
Dia 11

19.00h
Igreja S. Romão

S. BENTO, Abade, Padroeiro da Europa (Festa); Almas de Purgatório

Sexta
Dia 12

19.00h
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 13

Maria das Dores Barbosa e marido Joaquim Ferreira da Silva

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

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 14
10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia António Oliveira Leal Barbas; Manuel Azevedo Ramos e
família; Ângela Sousa Ramos, marido, pais e irmãos; Joaquim
Ferreira Ramos, esposa e filhos; José da Silva Teixeira, pais e
irmã; Luciano da Costa Brás e avós; Aniv. Natalício Joaquim de
Sousa Rocha e família; Aniv. Natalício José Guilherme Sousa
Martins, pais e família
1º Aniv. Falecimento António Ferreira

Ação de Graças pelos 38 anos de vida do nosso agrupamento
de escuteiros 635 que no passado dia 12 julho completou o seu
aniversário; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros e cunhado;
Manuel Ferreira Marques; Maria Angelina da Silva Moreira da
cunha e família; Alice Monteiro e marido; José Sousa e Silva
(Águas); Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima; Ação de
Graças a Santa Rita

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira, das 16.30h às 18.45h na residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira, das 9.00h
às 10.30h, na Igreja de S. Mamede. Na quinta-feira, das 16.00h às 19.00h, na residência Paroquial de S. Romão.
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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14º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Embora as leituras de hoje nos projetem em sentidos
diversos, domina a temática do “envio”: na figura dos 72
discípulos do Evangelho, na figura do profeta anónimo
que fala aos habitantes de Jerusalém do Deus que os ama,
ou na figura do apóstolo Paulo que anuncia a glória da
cruz, somos convidados a tomar consciência de que Deus
nos envia a testemunhar o seu Reino.
É, sobretudo, no Evangelho que a temática do “envio”
aparece mais desenvolvida. Os discípulos de Jesus são
enviados ao mundo para continuar a obra libertadora que
Jesus começou e para propor a Boa Nova do Reino aos homens de toda a terra, sem exceção; devem
fazê-lo com urgência, com simplicidade e com amor. Na ação dos discípulos, torna-se realidade a vitória
do Reino sobre tudo o que oprime e escraviza o homem.
Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um profeta anónimo, enviado a proclamar o amor de pai e
de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O profeta é sempre um enviado que, em nome de Deus, consola os
homens, liberta-os do medo e acena-lhes com a esperança do mundo novo que está para chegar.
Na segunda leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual o caminho que o apóstolo deve percorrer: não o
podem mover interesses de orgulho e de glória, mas apenas o testemunho da cruz – isto é, o testemunho
desse Jesus, que amou radicalmente e fez da sua vida um dom a todos. Mesmo no sofrimento, o apóstolo
tem de testemunhar, com a própria vida, o amor radical; é daí que nasce a vida nova do Homem Novo.
In Dehonianos

“Só a religião deu aos homens a plenitude da liberdade; só ela assegura nas relações públicas e privadas os benefícios da justiça; só ela inspira no coração humano as dedicações contínuas e os heroísmos escondidos, mesmo quando não há qualquer esperança de recompensa humana.
Padre Dehon

Junho nas Comunidades
Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

- Em São Mamede do Coronado...

- Em São Romão do Coronado…

•

Batizados

Batizados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mara Alexandra Lima Soares

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matilde Sousa Peixoto

Casamentos
Cátia Martins e Rui Almeida

Camilo Teixeira da Silva

•
•

- Em São Cristóvão do Muro…

•

Elisabete Martins e Carlos Martins

Batizados

Óbitos

•
•
•

•
•

António Oliveira Leal Barbas

•
•

Olinda Pereira da Silva

•

•

•

A Nossa Senhora de Fátima da Capela de São Bartolomeu foi restaurada e já se encontra na
Capela. O valor do restauro foi de 350€.
Este domingo, dia 7 têm início os Cortejos para Angariação de Fundos para a zona envolvente da Igreja. O Cortejo tem início às 14 horas e no final há leilão das ofertas no adro da Igreja. O
1º Cortejo será: Campo F.C. S. Romão, Rua do Cabrito – Rua Gen. Humberto Delgado – Largo
do Seixinho – Rua da Profitela – Rua da Belavista – Alto S. Romão – Av. Luís de Camões – Rua
do Horizonte – Rua do sol – Santa Eulália – Igreja. Conto com a presença e a ajuda de todos!
As matrículas para o ano catequético 2019/2020 terão lugar nos sábados 28 de Setembro e 5 de
Outubro no salão paroquial das 17h00 às 19h30, para as crianças que vão frequentar a nossa
catequese pela primeira vez (1°ano). Podem-se inscrever todas as crianças que completarem 6
anos de idade até ao dia 31 de dezembro do corrente ano civil.
São necessários os seguintes elementos:
- Cédula da vida cristã (ou outro documento com data e local do batismo);
- Cartão de cidadão;
- Fotografia tipo passe da criança;
- Autorização do pároco para frequentar a nossa catequese paroquial, se a criança não
for residente na nossa paróquia.
Nota 1 - Devido à lei de proteção de dados a matrícula deverá ser efetuada pelo encarregado de
educação/pais.
Nota 2 - As crianças que já frequentam a catequese a matrícula é feita automaticamente.
As vigararias da Zona Norte da nossa Diocese (Trofa-Vila do Conde, Lousada, Santo Tirso e
Paços de Ferreira), vão realizar no dias 12 e 13 de julho, uma caminhada noturna para todos os
jovens dos 15 aos 35 anos com Vigília e Eucaristia.
A atividade terá inicio pelas 22h00 do dia 12/7 na Igreja Nova da Trofa, com a Vigília, e terminará
com a Eucaristia às 6h00 da manhã do dia 13/7 na Igreja de Covelas, conforme programa abaixo:

Pedro Simão Freitas da Silva
Lourenço Mendes de Sousa
Margarida Cavaleiro Tedim
Margarida Sofia Rocha Xavier
Ruben da Silva Azevedo
Maria Inês Salvador Ribeiro
Daniela Dias Araújo
Carolina de Barros Almeida
Gonçalo Ferreira Alves
Guilherme Maia da Mota

Óbitos

•
•

Isaurino Faria Raimundo

Afonso Pinho Coelho
Henrique Maia Ramos

Deise Sofia Pereira Cunha
Casamentos

•
Joana Barbosa e Ivan Pereira
Bodas de Prata

Maria de Fátima Silva Antunes
Inês Cunha Araújo
Afonso da Silva Dias
Catarina Isabel da Silva Moreira
Rafael Araújo Gonçalves
Gabriel Araújo Gonçalves
Miguel Araújo Gonçalves
Mateus Gabriel Costa Pimenta
Tomás Moreira Faria
Margarida Sousa Oliveira
Simão Costa Machado

Flávia Duarte e Rui Ferreira
Bodas de Prata

Maria Armanda Galiza da Costa Matos
Naldinho
Joaquim Amândio da Silva Bravo

•
Isabel e Hélder
⇒ Uma palavra de conforto e esperança a quem perdeu alguém, familiar ou amigo. Uma palavra de
parabéns a quem celebrou o seu casamento ou celebrou o seu aniversário de casamento e, por
fim uma palavra, também de parabéns aos pais e familiares das crianças que foram batizadas.

Avisos Inter Paroquiais:

◊

•

Inscrições de 1 a 10 de Julho em www.sdpjporto.pt, para mais informações falar com Camilo
Faria.

Comissão de Festas em honra de Santa Eulália: A Comissão de Festas informa 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

Venda de bolos nas Paróquias: O grão é um projeto de voluntariado missionário, criado em 2005, formado por estudantes universitários e jovens profissionais,
de base católica e inspirado nos valores Jesuítas. O nosso objetivo é promover a
realização de Missões para o desenvolvimento, formando voluntários para esse
fim. Estas Missões realizam-se durante os meses de Verão em cooperação com
organizações católicas locais, em países em vias de desenvolvimento, preferencialmente os de
expressão portuguesa. Um projecto desta natureza congrega a boa vontade de todos os que se
cruzam no nosso caminho, de modo a fazer face aos custos que lhe são inerentes. Vimos, por
isso, apelar à colaboração de todos vós... Estaremos à porta da igreja a vender umas caixinhas de
bolos (2,5€) e salgados (3€), tudo feito pelos futuros missionários. Desde já muito obrigado a todos, estaremos à vossa disposição, não hesitem em vir ter connosco.

