Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 14

18.30h
Igreja Muro

6º Aniv. Fal. António Campos Martins

Quarta
Dia 15

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Maria da Silva Oliveira

Quinta
Dia 16

19.00h
Igreja S. Romão

7º Dia Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha; Aniv. Natalício.
José Manuel Costa Ribeiro; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 17

19.00h
Igreja S. Mamede
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2º Domingo da Quaresma

17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 18

Domingo
Dia 19

18.15h
Igreja S. Mamede

No final da Eucaristia, Procissão em honra da Senhora das Dores,
até à Capela do Divino Espírito Santo

19.30h
Igreja S. Romão

1º Aniv. David Neves de Oliveira; Manuel Azevedo Ramos e família;
Maria das Dores Fernandes e marido; Palmira Pires da Silva; Luís
Vieira Pereira Damasceno, sogros e cunhado; Amelia Ferreira Cardoso e irmãos; Adélia da Silva Pereira e marido

No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus
define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir: é
o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos,
da obediência total e radical aos planos do Pai
.O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo

08.00h
Igreja S. Mamede

a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o autor apre-

9.30h
Igreja Muro

Deus, que vai concretizar o seu projeto libertador em favor

11.00h
Capela S. Bartolomeu

senta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de
dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, desaMartinho Sousa Santos; Helena Sousa Tavares; Luciano de Sousa
Ramos; José Ferraz e família; Armando Farpa e cunhados; Joaquim
Monteiro Ramos, pais; Manuel António da Silva Ferreira; José Joaquim Alves Oliveira; António Ferreira da Costa e esposa; Joaquim
Pereira da Silva, esposa filhos; Zulmiro Silva Santos e família; Moisés
Pereira da Silva, esposa e filho; Sebastião Mendes, esposa, filho e
genro; José Pinto Teixeira de Carvalho e esposa; Rodamante Vieira
Tavares, esposa e filha; Guilherme da Silva Ramos; Aniv. Falecimento Artur Ramos Martins; Aniv . Natalício José Guilherme Brás da Silva; Aniv. Manuel Ferreira Ramos, esposa e filhos; Aniv. Natalício
Albino Fernandes Rocha, sogros, pais e cunhado; Ação de Graças a
Nossa Senhora de Fátima

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00h às 18.30h na Igreja do Muro. Na quarta-feira, das 16.00h até às 19.00h na Igreja
de S. 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.

nimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da
vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva.
Segui-o, vós também.
Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão. Abraão
é o homem de fé, que vive numa constante escuta de Deus,
que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e
que lhes responde com a obediência total e com a entrega
confiada. Nesta perspetiva, ele é o modelo do crente que
percebe o projeto de Deus e o segue de todo o coração.
Na segunda leitura, há um apelo aos seguidores de Jesus,
no sentido de que sejam, de forma verdadeira, empenhada
e coerente, as testemunhas do projeto de Deus no mundo. Nada – muito menos o medo, o comodismo e a
instalação – pode distrair o discípulo dessa responsabilidade.
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Para meditar esta semana: “O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não
tivesse tentado o impossível.”
Max Weber

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒
⇒

Estão em pagamento as cotas da Confraria do Santíssimo Sacramento, no final das missas.
Antes de mais, relativamente à Festa de Carnaval 2016, o Grupo de Jovens JSFMuro, agradece a
todos os que contribuíram. Toda a ajuda foi bem-vinda. Ajudamos a Muro de Abrigo com a quantia de
158,54€.

Vaticano: Papa diz que aceita críticas e rejeita «idealização» da sua figura
O Papa Francisco comenta recentes polémicas, em entrevista a jornal alemão
Lisboa, 09 mar 2017 (Ecclesia) - O Papa Francisco disse em entrevista divulgada hoje na Alemanha que aceita as críticas que lhe são feitas e que rejeita, pelo contrário, uma “idealização” da sua figura.
“Eu sou um pecador, sou limitado. Mas não se esqueça de que a idealização de uma pessoa é uma forma subtil de
agressão, é um caminho para agredir subtilmente uma pessoa. E quando me idealizam, sinto-me agredido”, referiu, em
declarações ao semanário alemão ‘Die Zeit’.
A entrevista, em italiano, abordou as “expectativas” que têm sido criados em volta do atual pontificado.
“Eu sinto que exageram com as expectativas, não fazendo justiça”, assinalou.
Francisco é depois questionado sobre “ataques” à sua pessoa, admitindo que o seu modo de agir “não agrada a alguns”
e que isso é “lícito”.
“Desde o momento que fui eleito Papa não perdi a paz”, acrescenta.
O Papa comenta depois os cartazes anónimos que surgiram nas ruas de Roma, com acusações à sua pessoa.
“O ‘romanaccio’ [dialeto falado em Roma] que estava naqueles cartazes era belíssimo! Era um ‘romanaccio’ culto. Aquilo
não foi escrito por alguém da rua”, gracejou.
Francisco afirmou que os problemas com a Ordem de Malta não estavam relacionados com discordâncias entre si e o
cardeal Burke, um dos quatro cardeais que assinou uma carta, entretanto tornada pública, questionando o Papa sobre
passagens da exortação apostólica ‘Amoris laetitia’ (‘A alegria do amor’).
“Com a Ordem de Malta havia problemas, que ele [cardeal Burke] talvez não tenha conseguido administrar, pois não era
o único protagonista; e eu não lhe tirei o título de Patrono da Ordem de Malta”, explicou.
O Papa disse não ver o cardeal norte-americano como um “inimigo”, explicando que o mesmo foi enviado a Guam, para
investigar uma acusação de abusos sexuais contra um arcebispo, por ser um “excelente” jurista e não como forma de
penalização.
A entrevista sublinha o impacto das crises de fé no crescimento espiritual.
“Quando Jesus sente aquela segurança de Pedro, que me faz pensar em muitos fundamentalistas católicos, quando
Jesus sente isso, o que é que lhe diz? Tu vais negar-me três vezes! E Pedro renegou Jesus. A crise faz parte da vida de
fé”, declarou Francisco.

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Na próxima quarta-feira, dia15, pelas 21.15h, temos Encontro de Formação Vicarial para os Ministros Extraordinários da Comunhão, no Salão Paroquial do Muro. É importante a presença de
todos.

Peregrinação Diocesana a Fátima - Dia 9 de Setembro
No próximo dia 9 de Setembro, o nosso Bispo convida toda a Diocese do Porto a Visitar a Mãe! 9 de
Setembro, porque é o Dia da Dedicação da Catedral do Porto, ou seja, é o Dia da Diocese. É um sábado. Gostava de mobilizar a nossa Comunidade. Nas próximas semanas darei mais indicações. Já
tenho reservados 14 autocarros (para as 3 comunidades). Como sempre, conto convosco)!

⇒

⇒ Para assinalarmos o Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, estamos a organizar a Peregrinação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, pelas 3 Comunidades Paroquiais (de 1 a
31). Quero com isto consagrar as nossas Comunidades à Nossa Senhora. Gostava que em cada família fosse feito um quadrado de 10 por 10 , com linha nº20 de cor branca, e o desenho à escolha. Gostava que entregassem o mesmo, até ao fim do mês de Março, a saber:
S. Cristóvão do Muro - Carla e Rosa, do nosso coro Paroquial;
S. Romão Do Coronado - Dulce Faria, nossa Catequista;
S. Mamede do Coronado - Celeste Moreira, uma das zeladoras da nossa Igreja.
Estas rosetas serão unidas umas às outras e com elas faremos um manto que cobrirá Nossa Senhora.
Estamos assim simbolicamente unidos à Mãe!

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒
⇒

Estão em pagamento os direitos paroquiais, no horário de atendimento.

⇒

Domingo dia 19 de Março, Dia do Pai, Eucaristia às 11h00 na Capela de São Bartolomeu, com todos
os anos da nossa catequese.
Nesta Celebração as crianças do 2° ano da nossa catequese fazem a sua "Festa do Pai Nosso".
Um apelo à presença de todos os pais (homens), temos pequenas mas singelas ofertas para todos.

⇒

Domingo dia 19 de Março, às 15h00 na Igreja Paroquial, Oração da Tarde (Via Sacra), da responsabilidade do Grupo de Escuteiros e Grupo Coral.

⇒

A comissão de festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, lembra que está a decorrer o peditório
pela paróquia. Apelo à generosidade de todos.

⇒

Obras de Reparação da Igreja: Tivemos três ofertas de 50€ de anónimos. O ofertório das Eucaristias
da semana passada totalizou a quantia de 499,74€. Até ao momento, temos um total de 12.784,65€. A
todos uma palavra de agradecimento.

⇒
•

Programa da Quaresma para a nossa Paróquia:

•
•
•
•
•

Sábado dia 18 de Março, às 15h00 na Igreja Paroquial e com duração de 90 minutos, inserida no projeto "Ser + Adolescente", dirigida aos adolescentes da nossa catequese (do 7° ao 10°ano), teremos
entre nós o Diácono José Maria, responsável Vicarial do grupo de acólitos da nossa vigararia. O Dr. Ivo
Couto, diretor do serviço diocesano de acólitos e elementos diocesanos da pastoral das vocações.
Tema deste nosso encontro: "Vocação, Missão, Servir". Actividade aberta a toda a comunidade.

Via Sacra ao Domingo na Igreja pelas 15h, a cargo dos seguintes grupos Paroquiais:
Domingo 12 de Março: Catequese de Infância (do 3° ao 6°ano) e Grupo Coral
Domingo 19 de Março: Escuteiros e Grupo Coral
Domingo 26 de Março: Catequese da Adolescência (do 7° ao 10°ano) e Grupo Coral
30 de Março das 17h às 20h na Capela de S. Bartolomeu - Confissões
9 de Abril - Domingo de Ramos
11 de Abril - Terça-feira da Semana Santa - Via Sacra Pública (da Capela de S. Bartolomeu para a
Igreja)
13, 14 e 15 de Abril - Tríduo Pascal
16 de Abril - Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana reverte para as obras da nossa Casa
Paroquial de S. José.

⇒ A comissão de Festas em Honra do Divino Espirito Santo, pede para avisar que vai realizar no

⇒

próximo dia 12 de Março uma aula de Zumba nas Antigas Instalações da Pesafil das 10:30 às
11:30H. A entrada terá um custo de 3 Danças e os participantes terão direito a uma surpresa. A
comissão agradece desde já a participação de todos.
No próximo dia 01 de Abril, também nas antigas instalações da Pesafil, a comissão de festas vai
organizar a Festa da Francesinha, mais uma iniciativa a reverter em prol da Festa do Divino Espirito Santo. Os bilhetes são limitados, por isso as pessoas que se quiserem inscrever devem-no
fazer o mais cedo possível junto dos elementos da comissão de festas. A entrada terá custo de 7
festas e inclui apenas a francesinha, as bebidas são à parte. Há menu para crianças.
Na quinta-feira dia 16, pelas 21.00h, reunião da Conferência Vicentina, no Salão Paroquial.

⇒
⇒ Divino Espírito Santo 2017: Ainda temos os seguintes andores disponíveis para assear e pegar: S. Amaro, S. Bom Sucesso, S. Roque e S. Marçal. Temos também os Andores de S. Rita, S.
Luzia e Sagrado Coração de Jesus disponíveis para pegar. Os interessados devem vir falar comigo.

