DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 7

19.00h
Igreja do Muro

Ação de Graças pelos 25 anos de casamento de Rute Rocha e
Daniel Rocha

Quarta
Dia 8

19.00h
Igreja S. Mamede

S. RAIMUNDO DE PENAFORTE, Presbítero (MF); 1º Aniv. Falecimento Maria da Conceição Ferreira; 1º Aniv. Falecimento Idalina
Duarte Pereira

Quinta
Dia 9

19.00h
Igreja S. Romão

Almas de Purgatório

Sexta
Dia 10

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Carmesinda da Silva Pereira Moreira

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Falecimento Camilo Rodrigues

Sábado
Dia 11

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

30º Dia Gonçalo de Magalhães; Manuel Azevedo Ramos e família; Ângela Sousa Ramos e marido; Joaquim Ferreira Ramos,
esposa e filhos; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Joaquim
Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia,
pais e irmão; António da Silva Faria; Marinha Goncalves Oliveira;
Aniv. António Joaquim Faria da Cunha; 2º Aniv. Falecimento Tiago Fontes Araújo

8.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Falecimento Armando Carneiro da Silva

9.15h
Igreja Muro

No final, romagem ao cemitério, onde lembramos todos os Murenses falecidos

Domingo
Dia 12
10.30h
Gisela Maria Maia Alves e irmão; Maria Angelina da Silva Moreira
Capela S. Bartolo- da Cunha e família; Manuel Ferreira Marques; Palmira Marques
meu
Gomes; António Marques Gomes; Alzira Dias Moreira; Margarida
de Abril; Aniv. Belmira Moreira dos Santos, marido e filhos; Alminhas de Fonteleite

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30 às 18.45h na residência 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, 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 EPIFANIA DO SENHOR
A liturgia deste domingo celebra a manifestação de
Jesus a todos os homens... Ele é uma "luz" que se
acende na noite do mundo e atrai a si todos os povos da terra. Cumprindo o projeto libertador que o
Pai nos queria oferecer, essa "luz" incarnou na
nossa história, iluminou os caminhos dos homens,
conduziu-os ao encontro da salvação, da vida definitiva.
A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que transfigurará Jerusalém e que
atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo.
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de Jesus vêm os "magos" do
oriente, representantes de todos os povos da terra...
Atentos aos sinais da chegada do Messias, procuram-n'O com esperança até O encontrar, reconhecem n'Ele a "salvação de Deus" e aceitam-n'O como "o Senhor". A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém torna-se agora um dom que Deus
oferece a todos os homens, sem exceção.
A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos - a comunidade de Jesus.
In Dehonianos

“Santo Nome de Jesus. Como este simples Nome aproxima já o céu da terra! Como este
Nome nos deve ser precioso, porque resume toda a economia da nossa redenção!”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado
Avisos Inter Paroquiais:

•

"Comemore o São Valentim com a Pastoral Familiar Vicarial Trofa-Vila do
Conde": Sábado dia 15 de Fevereiro a Pastoral Familiar Vicarial Trofa-Vila do
Conde irá proceder à iniciativa "Comemore o São Valentim com a Pastoral Familiar Trofa-Vila do Conde". Esta iniciativa é destinada a todos os casais da nossa
vigararia para passarem e comemorarem um dia de São Valentim diferente e em
comunidade vicarial.
Local: Quinta Aquário Eventos em Azurara - Vila do Conde
Hora: 20h30
Ementa: Diversas entradas; Creme de legumes; Lombo Assado no forno com
batata assada, arroz e legumes.
Sobremesa: Tarte gelada
Bebidas e café
Preço: 15,00€ por pessoa (crianças até aos 10 anos não pagam).
Para além do jantar, vamos contar com um artista para os momentos de diversão
e com um orador para dois dedos de prosa (artista e orador a anunciar em breve).
Pode fazer a sua inscrição junto do Sr. Padre Rui Alves (horário de atendimento),
nos finais das Eucaristias na Sacristia, ou junto dos elementos da Pastoral Familiar.
Venha passar uma noite diferente, nós fazemos o resto!
Gostava de ver neste jantar os casais das minhas paróquias. Principalmente os
casais mais velhos que possivelmente nunca fizeram o seu jantar de São Valentim (jantar de namorados).

•

Durante este ano, na nossa Comunidade registaram-se 48 batizados, 8 casamentos e
29 óbitos. Também na nossa Comunidade 37 crianças realizaram a 1ª comunhão, 26 a
Profissão de Fé e 12 jovens realizaram o Crisma.

•

A responsável pela Sagrada Família de Fonteleite entregou-me a quantia de 100€, referentes ao ano de 2019. A ela, muito obrigado!

•

Amanhã Domingo dia 5 de Janeiro, às 15h00 na Igreja Paroquial terá lugar uma Festa/
Concerto de Reis, com a participação de todos os grupos catequéticos, o nosso agrupamento de escuteiros, o grupo coral, o grupo que anda a cantar as janeiras pela nossa
paróquia e o grupo de Jovens Mensageiros do Coronado. Peço desde já a presença de
todos, neste momento de partilha, de alegria e inédito na nossa paróquia. Estamos todos
convocados.

•

Sábado dia 11 de Janeiro, retomamos a nossa catequese paroquial nos horários habituais.

•

Bênção dos Bebés: Domingo dia 2 de Fevereiro, às 15h30 na Igreja Paroquial de São
Romão do Coronado, numa realização conjunta das Pastorais Familiares de São Romão
do Coronado e de São Mamede do Coronado, terá lugar a Eucaristia Inter-Paroquial da
Bênção dos Bebés, para todos os bebés/crianças até aos três anos (inclusive). As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 19 de Janeiro (domingo), junto do Sr. Padre Rui
Alves (horário de atendimento), nos finais das Eucaristias na Sacristia ou junto dos elementos das Pastorais Familiares.

Consulte a Página da Paróquia do Facebook: http://www.facebook.com ParóquiaSaoRomaoDoCoronado

No dia 8 de janeiro, pelas 21 horas, em Guidões, há Encontro de Formação
para MEC. É importante a presença de todos!

•

•

CPM: Durante o mês de Janeiro, todos aqueles que marcaram ou pretendem
marcar casamento para o ano de 2020, é favor fazer a inscrição para o CPM, no
horário de atendimento.

A Casa Claret é um projeto de voluntariado para a missão, aberto a todos aqueles que desejam viver uma experiência
transformadora em São Tomé e Príncipe - Trindade, dedicando o seu tempo e competências a este povo, especialmente
nas áreas da educação – informática, matemática, inglês, ocupação de tempos livres; na área da saúde e na evangelização.
Noutros momentos da minha vida, os voluntariados que já realizei, fizeram-me entender que este é um ato que
nos oferece um sentimento de compromisso, profunda felicidade e acima de tudo PAZ e COMPAIXÃO para com o
outro.
Deste modo, irei abraçar este projeto e partir em missão de 31 de Julho a 31 de Agosto para São Tomé. É de
coração aberto, fé e espírito voluntário que me desafio e envolvo nesta experiência que tanto me irá enriquecer!
Agradecia a sua ajuda. Para ir em missão, terei que angariar dinheiro, pois fica a cargo do voluntário algumas
despesas (formações, vacinas e viagem).
“COM O CORAÇÃO SE PEDE. COM O CORAÇÃO SE PROCURA. COM O CORAÇÃO SE BATE E É COM O
CORAÇÃO QUE A PORTA SE ABRE.”
Santo Agostinho
Ana de Sá Moreira, 25 anos, São Mamede do Coronado - Trofa

