Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 24

19.00h
Igreja Muro

S. Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja (MO)

Quarta
Dia 25

19.00h
Igreja S. Mamede

Conversão de S. Paulo, Apóstolo (Festa); 7º Dia Maria Celeste Moreira Alves; 30º Dia Maria Júlia Rodrigues Bogas

Quinta
Dia 26

19.00h
Igreja S. Romão

S. Timóteo e S. Tito, Bispos (MO); 30º Dia Helena Sousa Tavares;
Manuel da Silva Mamede e esposa; Aniv. Falecimento Maria Deolinda Fontes Soares; 3º Aniv. Falecimento Rosa Monteiro, marido e pais

Sexta
Dia 27

18.30h
Igreja S. Mamede

S. Ângela Merici, Virgem (MF); 9º Aniv. Fal. Manuel Pinto;

17.00h
Igreja Muro

1º Aniv. Maria Angelina de Jesus Ferreira
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III Domingo do Tempo Comum

A liturgia deste domingo apresenta-

Sábado
Dia 28

18.15h
Igreja S. Mamede

Aniv. Natalício Hugo Miguel Araújo Duarte

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel Gonçalves de Sousa,
esposa e filho; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Dulcina Odete Santos
Leal, marido e filha; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa; Luís Vieira
Pereira Damasceno e pais; Aniv. Natalício Manuel Fernandes, esposa, pais e irmãos

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

08.00h
Igreja S. Mamede

irá fazer brilhar por cima das montanhas da Galileia e que porá fim às

Domingo
Dia 29

trevas que submergem todos aque-

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

les que estão prisioneiros da morte,
Ação de Graças pelos 40 Anos de Matrimonio de Aurélio Martins e
Aurora Martins; Martinho Sousa Santos; Agostinho José da Silva
Coelho; António Pinto, esposa e pais; José Manuel Costa Ribeiro;
Helena Sousa Tavares; António Marques Gomes; Palmira Marques
Gomes; Alzira Dias Moreira; Margarida de Abril; Aniv. Natalício David
Pereira Monteiro e esposa; Alminhas de Fonteleite

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 tes-

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00 às 19.00h na Igreja do Muro. Na quarta-feira, das 16.00h às 19.00h, na Igreja de
São Mamede e na quinta-feira das 16.00h até às 19.00h 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.

temunhas 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.
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Para meditar esta semana: “O progresso do homem não é mais do que uma descoberta gradual
de que as suas perguntas não têm significado.”
Antoine de Saint-Exupéry

Vaticano: Papa destaca encontro com Deus que desafia à «mudança de vida»
Durante a missa desta sexta-feira em Santa Marta

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒
Cidade do Vaticano (RV) – O Papa alertou hoje para contra a “mentalidade egoísta”, que
“tudo condena”, como os fariseus, e desafiou os cristãos a uma fé autêntica, que molda pensamentos e atitudes.
Na missa desta manhã, na Casa de Santa Marta, Francisco lembrou que a lei de Deus “não é
uma coisa externa” e que quando “entra no coração” das pessoas “muda a sua mentalidade”
e a sua vida.
“Mudar o coração, mudar a vida, mudar de pertença: nunca pertencer à mundanidade, ao
espírito do mundo, às coisas efêmeras do mundo, mas somente ao
Senhor”, desafiou o Papa argentino.
De acordo com a Rádio Vaticano,
Francisco relacionou ainda esta
mudança de vida com a graça que
cada pessoa recebe de Deus.
“Diante de um coração arrependido,
ele perdoa e esquece. Gosto de
pensar que o Senhor não tem boa
memória, brincou, salientando que
“este também é um convite a não
levarmos o Senhor a lembrar-se
dos nossos pecados, ou seja, a não
pecarmos mais”.
Deus perdoou, esqueceu, mas eu
tenho uma dívida com Ele… mudança de vida”, apontou o Papa.

⇒
⇒
⇒

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

⇒ Está a decorrer de 18 a 25 de Janeiro a semana de oração pela unidade dos Cristãos.
⇒ Todos os casais que marcaram Casamento para o presente ano, é favor fazer a sua inscri-

⇒

ção para o CPM até ao final do presente mês. Na sacristia há fichas de inscrição que podem
levar e depois podem deixar comigo ou na Sacristia. O primeiro encontro realizar-se-á no dia
17 de Fevereiro, pelas 21h30m na Cripta da Igreja Nova da Trofa. (S. Martinho de Bougado).
Nos próximos dias 25 e 26 de Janeiro pelas 21 horas, realiza-se o 4º Encontro de Formação
para Catequistas. No dia 25 em Vilar (Vila do Conde), para os catequistas da zona de Vila
do Conde e no dia 26 em Alvarelhos (Trofa), para os catequistas da zona da Trofa. É importante a presença de todos!
Via decorrer de 26 de Janeiro a 2 de Fevereiro, a Semana do Consagrado.

A Zeladora da Sagrada Família de Quintão, entregou-me a quantia de 50€, referentes ao ano de
2016. A ela, muito obrigado.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒
⇒
⇒
⇒

Avisos Inter Paroquiais:

Sábado dia 28 de Janeiro, Eucaristia na Igreja às 14h00, para todos os grupos da nossa catequese
paroquial.
Nesta Eucaristia os jovens do 7°ano celebram a sua “Festa das Bem-Aventuranças”.
Ofertório: O ofertório das Eucaristias do primeiro fim de semana de cada mês reverte para as
obras de reparação da Igreja.
Obras de Reparação da Igreja: Tivemos donativos de 40€, 20€ e 100€ de anónimos. Até ao momento temos 180€ referentes à venda dos DVDs. O valor amealhado pelas Janeiras foi de
5112,03€ Até ao momento, temos um total de 10.201,24€. A todos uma palavra de agradecimento.
DVD Cortejos: Há um DVD que contém as fotografias e as músicas dos 3 cortejos. Quem o quiser
adquirir, é favor dizer ao Pedro, para fazermos a encomenda. Cada DVD custa 7 Raios e reverte na
totalidade para as despesas do arranjo que o raio provocou.

⇒
⇒
⇒

O Grupo Paroquial Jovens Unidos, com a colaboração do Grupo Coral, vai realizar uma Oração
Taizé aberta a toda a Comunidade, na próxima quinta-feira, dia 26 de Janeiro, pelas 21 horas na
Capela do Divino Espírito Santo. Desde já agradecemos a colaboração de todos.
O Zelador da Sagrada Família de Mendões, entregou-me a quantia de 118,71€, referentes ao ano
de 2016. A ele, muito obrigado.
A Zeladora do (Nicho Antigo) do S. Martinho da Biqueira, entregou-me a quantia de 65€, referentes
ao ano de 2016. A ela, muito obrigado.
A Zeladora da Sagrada Família de Trinaterra, entregou-me a quantia de 121,50€, referentes ao ano
de 2016. A ela, muito obrigado.
Recebi 170€, referentes a uma Sagrada Família Particular. Muito obrigado.
Os ofertórios, as intenções e as promessas do dia de Santo Amaro, renderam um total de
2.853,46€.
Queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram e contribuíram para que a renovação da
nossa Casa Paroquial de S. José fosse uma realidade e para que o passado domingo fosse
um dia de celebração da alegria de toda a nossa Comunidade Paroquial. Sei que continuo a
poder contar convosco! Quero fazer minhas as palavras do Sr. Padre Joaquim: “Com chave
de Ouro quero encerrar este «trabalho» expressão viva da alma de um povo, e não tenho
outra que ajoelhar-me reverente e agradecido junto ao Sacrário da minha Igreja Paroquial.
Muito obrigado Meu Bom Jesus.”

2016

⇒
⇒ Pastoral Familiar - Na terça-feira, dia 31 de Janeiro há uma reunião para os elementos da

Pastoral Familiar das três Comunidades Paroquiais, no Salão Paroquial de S. Mamede do
Coronado. Este encontro realiza-se pelas 21 horas.
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