DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 28

19.00h
Igreja do Muro

S.TOMÁS DE AQUINO, Presbítero e Doutor da Igreja (MO); António da Silva Araújo e irmãos, manda celebrar a Confraria do
Santíssimo Sacramento

Quarta
Dia 29

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 30

19.00h
Igreja S. Romão

Aniv. Natalício David Pereira Monteiro e esposa; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 31

08.00h
Capela Esp. Santo

S. JOÃO BOSCO, Presbítero (MO)

17.00h
Capela de S. Pantaleão
(Nesta celebração benzem-se as velas)
Sábado
Dia 1

18.15h
7º Dia Idalina Nogueira Ferreira; 13º Aniv. Falecimento Madrolina
Igreja S. Mamede
Freitas Sousa
(Nesta celebração benzem-se as velas)
19.30h
Igreja S. Romão
(Nesta celebração benzem-se as velas)

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 2

Manuel Azevedo Ramos e família; Ângela Sousa Ramos e marido; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e irmão; Alberto Cândido Pereira da Silva, pais,
sogros e família; Irene da Silva Moreira e filho; Aniv. Natalício
José Augusto Lima da Silva; Aniv. Natalício Marinho da Silva
Brás; Aniv. Natalício Manuel Fernandes, esposa e família; Almas
de Purgatório
No final, romagem ao cemitério, onde lembramos todos os que
faleceram no mês de janeiro e os que faleceram no ano de 2019

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Martinho Sousa Santos e sogros; Abílio Almeida da Rocha, pais,
sogros, irmãos e cunhados; Alminhas de Fonteleite

15.30h
Igreja S. Romão

Bênção dos Bebés

⇒ 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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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 376 - Ano A - De 26 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2020

3º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A liturgia deste domingo apresenta-nos o
projeto de salvação e de vida plena que Deus
tem para oferecer ao mundo e aos homens: o
projeto do "Reino".
Na primeira leitura, o profeta/poeta Isaías
anuncia uma luz que Deus irá fazer brilhar
por cima das montanhas da Galileia e que
porá fim às trevas que submergem todos
aqueles que estão prisioneiros da morte, da
injustiça, do sofrimento, do desespero.
O Evangelho descreve a realização da promessa profética: Jesus é a luz que começa a
brilhar na Galileia e propõe aos homens de toda a terra a Boa Nova da chegada do "Reino". Ao apelo de
Jesus, respondem os discípulos: eles serão os primeiros destinatários da proposta e as testemunhas encarregadas de levar o "Reino" a toda a terra.
A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma comunidade de discípulos, que esqueceram Jesus e a
sua proposta. Paulo, o apóstolo, exorta-os veementemente a redescobrirem os fundamentos da sua fé e
dos compromissos assumidos no batismo.

In Dehonianos

“São Francisco de Sales. A sua caridade sem limites punha em desespero o seu ecónomo,
mas o santo mostrava-lhe o crucifixo e dizia-lhe: «Como hesitaríamos nós em nos despojarmos, quando vemos o que um Deus fez por nós?»
Padre Dehon

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

•

No próximo dia 30 de janeiro, pelas 21 horas, vai decorrer o Encontro de Formação Vicarial para Catequistas no Salão Paroquial em Alvarelhos.

•

"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 3 anos não pagam, dos 3 aos 10
anos pagam 7,50€). Para além do jantar, vamos contar com um artista para os
momentos de diversão e com o orador Dr. Abel Magalhães para dois dedos de
prosa, sobre o tema “Beijos não Dados” (artista 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).

•

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 Fanfarra de Santa Maria de Alvarelhos e o Rufos do Castro, informam que
estão a angariar novos elementos que pretendam integrar estes grupos. As inscrições decorrem às sextas-feiras entre as 21h e 22h, no Salão Paroquial de Alvarelhos, aquando da realização dos ensaios. As inscrições estão abertas a todos os que quiserem ingressar nestes grupos, sendo que o único requisito é terem mais de 8 anos. Apareçam.

•

A Zeladora da Sagrada Família das Alminhas de Fonteleite, entregou-me 235€, referentes ao
ano de 2019. A ela, muito obrigado!

•

A Zeladora da Sagrada Família de Fontiela e Santa Eulália, entregou-me 160€, referentes ao
ano de 2019. A ela, muito obrigado!

•

A Zeladora da Sagrada Família do Seixinho, entregou-me 260€, referentes ao ano de 2019. A
ela, muito obrigado!

•

Recebi do Luís Paulo Martins Damasceno, uma oferta de 200€, para as obras na nossa Paróquia. A ele, muito obrigado!

•

Sábado dia 1 de Fevereiro, às 14h00 no salão paroquial, reunião da Comissão de Festas em
Honra de Nossa Senhora de Fátima.

•

A Comissão de festas de São Bartolomeu informa que está a organizar o já tradicional Passeio ao Sarrabulho (Ponte de Lima), no dia 15 de Março, com saídas dos locais habituais às
8h. O valor é de 30 euros por pessoa. Podem fazer as reservas para os nºs 912 177 357
(Pedro Ramos), 966 292 992 (Gina Brás), 912 808 384 (Manuel António).
Informa-se ainda que estaremos este fim de semana com uma Tasquinha no S. Gonçalo, Apareça e ajude a nossa festa.

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

Vaticano: Papa celebra 24.º Dia Mundial da Vida Consagrada com Missa na Basílica de
São Pedro
Cidade do Vaticano, jan 2020 (Ecclesia) – O Papa vai presidir no dia 1 de fevereiro, pelas 17h00
(menos uma em Lisboa), à Missa do 24.º Dia Mundial da Vida Consagrada, na Basílica de São
Pedro.
A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as
Sociedades de Vida Apostólica (Santa Sé) refere, em comunicado, que este é “um dia de oração pelas vocações e
de ação de graças ao Senhor pelo dom de tantos consagrados e consagradas que, em terras de missão e no trabalho diário, vivendo tantas vezes em contextos difíceis, cuidam dos últimos e mais vulneráveis”.
A celebração vai contar com a presença de cerca de 300
religiosas contemplativas que, de 31 de janeiro a 1 de fevereiro se vão reunir em Roma, para
refletir sobre o tema da gestão dos bens.

