Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 21

19.00h
Igreja Muro

7º Dia Rosa Rocha da Assunção; 30º Dia Armando de Almeida Girão
Bastos; 1º Aniv. José de Sá Tinoco

Quarta
Dia 22

20.30h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 23

20.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 24

Ação de Graças pelos 90Anos de vida Deolinda Pereira da Silva;
30º Dia Clara Ferreira Vales; Manuel da Silva Mamede e esposa;
José Augusto Lima da Silva e esposa; Aniv. Natalício Carlos Luís
Moreira Araújo e pais
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8.00h
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

3º Domingo da Quaresma
1º Aniv. Arnaldo Moreira Neves
A Palavra de Deus que hoje nos é

18.15h
Igreja S. Mamede
Sábado
Dia 25

19.30h
Igreja S. Romão

08.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 26

proposta afirma, essencialmente,
que o nosso Deus está sempre
1º Aniv. Falecimento Maria Fernanda Ribeiro Carneiro; Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel Gonçalves de Sousa, esposa e filho;
Lucinda Moreira Torres, marido, filha e genro; Aniv. Maria Conceição
Gomes Oliveira e família; Aniv. Natalício Maria Emília Sousa Ramos,
marido e filho; Aniv. Natalício Manuel José Silva Castro e família;
Aniv. Falecimento João de Deus da Silva Duarte, pai e irmãos

presente ao longo da nossa caminhada pela história e que só Ele
nos oferece um horizonte de vida
eterna, de realização plena, de
felicidade perfeita.

10º Aniv. Fal. José de Aguiar

A primeira leitura mostra como
Jahwéh acompanhou a caminha-

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

da dos hebreus pelo deserto do
Martinho Sousa Santos; Guilherme da Silva Ramos; Manuel da Silva
Moreira; António Pinto, esposa e pais; José Manuel Costa Ribeiro;
António Cerqueira da Silva; Palmira Marques Gomes; António Marques Gomes; Alzira Dias Moreira; Margarida de Abril; Joaquim Mário
Moreira Lagoa e pais; Joaquim Moutinho Sousa Mamede e esposa;
Dulcina Odete Santos Leal, marido e filha; Edite da Conceição Gonçalves da Rocha; Maria do Sameiro Cabeleira da Costa, pais e irmão;
Aniv. Natalício Ismael Antunes da Silva e filha; Aniv. Natalício Maria
Donzília Oliveira Silva

Sinai e como, nos momentos de
crise, respondeu às necessidades
do seu Povo. O quadro revela a pedagogia de Deus e dá-nos a chave para entender a lógica de Deus, manifestada em cada passo da história da salvação.
A segunda leitura repete, noutros termos, o ensinamento da primeira: Deus acompanha o seu Povo em
marcha pela história; e, apesar do pecado e da infidelidade, insiste em oferecer ao seu Povo – de forma
gratuita e incondicional – a salvação.
O Evangelho também não se afasta desta temática… Garante-nos que, através de Jesus, Deus oferece ao

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Esta semana não há atendimento. Estarei em confissões.
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.

homem a felicidade (não a felicidade ilusória, parcial e falível, mas a vida eterna). Quem acolhe o dom de
Deus e aceita Jesus como “o salvador do mundo” torna-se um Homem Novo, que vive do Espírito e que
caminha ao encontro da vida plena e definitiva.
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Para meditar esta semana: “A disciplina é a alma de um exército; torna grandes os pequenos
contingentes, proporciona êxito aos fracos, e estima a todos.”
George Washington

Quaresma: Papa confessou-se e disse que o confessionário é «lugar de formação»
Francisco presidiu «rito da reconciliação dos mais penitentes», no Vaticano
Cidade do Vaticano, 17 mar 2017 (Ecclesia) – O Papa Francisco
confessou-se hoje no Vaticano e presidiu ao “rito da reconciliação dos mais penitentes”, com a confissão e a absolvição individual.
Após a celebração da palavra, os participantes foram convidados
a um “silêncio prolongado” para o exame de consciência,
“confiando na misericórdia do Pai” e acolhendo “das mãos da
Igreja o perdão”.
Seguiu-se o rito da reconciliação, primeiro pela “confissão geral
dos pecados” e depois pela “confissão e absolvição individual”,
sendo o Papa Francisco o primeiro a se dirigir a um confessionário para o sacramento da reconciliação.
Hoje, antes da celebração que decorreu na Basílica Vaticana, o
Papa recebeu em audiência os participantes num curso da Penitenciária Apostólica da Santa Sé e propôs “o confessionário como lugar de evangelização”.
Para Francisco, a confissão é uma “escola” que se prolonga por toda a vida e quem quiser desempenhar
bem esta missão tem de ter presentes pelo menos três critérios: “a oração, o discernimento e o confessionário como lugar de evangelização”.
“O confessionário torna-se assim num lugar de formação”, referiu Francisco, que incentivou os participantes do curso da Penitenciária Apostólica a serem “bons confessores, imersos na relação com Cristo” e a
nunca desperdiçarem uma “ocasião para evangelizar”.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒
⇒

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

⇒

Domingo dia 26 de Março, às 15h00 na Igreja Paroquial, Oração da Tarde (Via Sacra), da responsabilidade dos adolescentes do 7°, 8°, 9° e 10°ano da nossa catequese e do Grupo Coral.

⇒

A comissão de festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima informa que continua a decorrer o peditório pela paróquia.

⇒

Obras de Reparação da Igreja: Tivemos ofertas de 50€, 25€, 40€ e 20€ de anónimos. Até ao momento, temos um total de 12.919,65€. A todos uma palavra de agradecimento.

⇒
•

Programa da Quaresma para a nossa Paróquia:

•
•
•
•
•

Sábado dia 25 de Março, às 14h00 na Igreja Paroquial, Eucaristia para todos os anos da nossa catequese. Nesta Eucaristia os adolescentes do 9°ano celebram a sua "Festa do Compromisso".

Via Sacra ao Domingo na Igreja pelas 15h, a cargo dos seguintes grupos Paroquiais:
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. Cristóvão do Muro

⇒
Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Reunião de Preparação da Visita Pascal 2017
- S. Romão do Coronado - 28 de Março, Terça-feira pelas 21.30h, no Salão Paroquial

- S. Mamede do Coronado - 29 de Março, quarta-feira pelas 21.30h, no Salão Paroquial
- S. Cristóvão do Muro - 4 de Abril, terça-feira pelas 21.30, no Salão Paroquial.
⇒Encontro de Formação para Catequistas. No dia 22 em Vilar (Vila do Conde), para os catequistas da zona de Vila do Conde e no dia 23 em Alvarelhos (Trofa), para os catequistas da
zona da Trofa. 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 Alves, 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!

⇒

Estão em pagamento as cotas da Confraria do Santíssimo Sacramento, no final das missas.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒

Ofertório: O ofertório do passado fim de semana, a favor das obras da Casa Paroquial de S. José, rendeu
um total de 650€. Obrigado a todos.

⇒

Sobrou do peditório para enfeitar o andor de S. José para a procissão do Espírito Santo deste ano 43,20€.
Este grupo de pessoas entregou-me este dinheiro para as obras da Casa Paroquial de S. José. A eles
muito obrigado.

⇒

No dia 20 de Março, pelas 21h, na nossa igreja , vamos dar continuidade aos encontros de reflexão sobre
a Bíblia. Todos aqueles que queiram participar estão convidados a aparecer e trazer a Bíblia.

⇒

Na próxima quarta-feira, dia 22, pelas 21.00h, temos reunião do CPP, no Salão Paroquial. É importante a
presença de todos.

⇒
⇒

No próximo domingo, dia 26, na Eucaristia, vai realizar-se a bênção dos capacetes.

⇒

Divino Espírito Santo 2017: Ainda temos os seguintes andores disponíveis para pegar: S. Roque, S.
Marçal, Sagrado Coração de Jesus e S. José. Os interessados devem vir falar comigo.

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.

