Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 11

19.00
Igreja Muro

Quarta
Dia 12

19.00
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Maria Isabel Ascensão Silva Torres

Quinta
Dia 13

21.00h
Igreja S. Romão

Instituição da Eucaristia/Ceia do Senhor , com adoração ao Santíssimo
Sacramento até às 24 horas
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Domingo de Ramos

21.00
Igreja S. Mamede
21.00
Igreja Muro
Sexta
Dia 14

21.00h
Igreja S. Romão

A liturgia deste último domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse Deus

Celebração da Paixão do Senhor

que, por amor, desceu ao nosso encontro,

21.00
Igreja S. Mamede

partilhou a nossa humanidade, fez-Se
servo dos homens, deixou-Se matar para

21.00
Igreja Muro
21.00h
Igreja S. Romão

que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz (que a liturgia deste domingo

Vigília Pascal

coloca no horizonte próximo de Jesus)

21.00
Igreja S. Mamede
Sábado
Dia 15

apresenta-nos a lição suprema, o último
passo desse caminho de vida nova que,

21.00
Igreja Muro

em Jesus, Deus nos propõe: a doação da
vida por amor.
A primeira leitura apresenta-nos um profe-

Domingo
Dia 16

7.00h
Igreja S. Mamede

Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da arrogância, para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom da vida. É esse mesmo caminho de vida que
a Palavra de Deus nos propõe.

17.00
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Zulmiro da Silva Rodrigues

19.00
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Branca Augusta Gonçalves de Sousa; Martinho
Sousa Santos; José Ferraz e família; Ernesto Lopes Cardoso, esposa e
família; Armando Farpa, sogros e cunhado; Joaquim Monteiro Ramos e
sogros; Guilherme Silva Ramos; Serafim Lima da Silva; Deolinda Manuela
Moreira da Silva e pai; Norberto da Silva Martins e mãe; Bernardo Henrique Paiva e pai; Joaquim Ramos de Assunção, pais e sogros; José Joaquim Alves Correia; Manuel António da Silva Ferreira; Luciano da Silva
Brás e esposa; Aniv. Falecimento Adelaide Pinto Machado, marido e filho;
Aniv. Natalício António João Cardoso Monteiro

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é o momento supremo de uma vida feita
dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz, revela-

Segunda-Feira de Páscoa
10.30
Igreja Muro

mento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou, com teimosa fidelidade, os projetos de
Deus. Os primeiros cristãos viram neste “servo” a figura de Jesus.

8.00h
Igreja Muro
8.00
Igreja S. Romão

Segunda
Dia 17

ta anónimo, chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a Palavra da salvação. Apesar do sofri-

1º Aniv. José Joaquim Monteiro

se o amor de Deus – esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total.
In “Dehonianos”

Desejo a todos uma Santa Páscoa!!!
São os votos do vosso Pároco
Para meditar esta semana: “O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e
pessoas incomparáveis.”
Maria Julia Paes de Silva

Vaticano: Papa vai rezar com os jovens no Dia Mundial da Juventude
Vigília de oração pretende contribuir para a preparação do próximo Sínodo dos Bispos que será
dedicado aos mais novos
Cidade do Vaticano, 7 abr 2017 (Ecclesia) – O Papa
Francisco vai rezar este sábado com os jovens, ao
final da tarde em Roma, numa iniciativa integrada no
32.º Dia Mundial da Juventude.
De acordo com a Rádio Vaticano, o evento vai ter
lugar a partir das 18h30 (menos uma em Lisboa), na
Basílica de Santa Maria Maior, e “será a primeiro
encontro do género na preparação para o Sínodo
dos Bispos em Outubro de 2018”, que terá como
tema ‘A Juventude, a Fé e o Discernimento Vocacional’.
A iniciativa, uma de muitas que terão lugar ao nível
das dioceses de todo o mundo, inclusivamente em
Portugal no Domingo de Ramos, servirá também
para como rampa de lançamento para a próxima
jornada mundial da juventude, que terá lugar em 2019 no Panamá.
Em Roma, irão ao encontro do Papa “jovens da Diocese de Roma e de outras dioceses na região de
Lázio”, para “refletir sobre a figura do Apóstolo São João”, apresentado como “exemplo a seguir no processo de discernimento e discussão previsto no documento preparatório do referido Sínodo”, a realizar
no próximo ano.
“Os participantes vão também pedir a intercessão da Virgem Maria, figura que serve de inspiração para o
tema dos próximos três dias mundiais da juventude”, pode ler-se.
A vigília é organizada pelo Secretariado Geral do Sínodo dos Bispos, em parceria com as dioceses da
região de Lázio e o dicastério da Santa Sé para os Leigos, a Família e a Vida.

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.

⇒

No próximo dia 07 de Maio, na Eucaristia das 08:00 horas da manhã, a Equipa Pastoral da Família vai
assinalar o dia da Mãe. Iremos também fazer a bênção das grávidas, por isso, faço o apelo a todas a
grávidas, que estiverem interessadas, para se inscreverem no final das Eucaristias. Fica também já o
convite a todas as mães para estarem presentes neste momento de oração.

⇒

"No próximo dia 11 de Junho, é o DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA e vamos, neste dia, homenagear os
casais que, ao longo do ano 2017, perfazem 10, 25, 50 e 60 anos de vida matrimonial. Este evento é
organizado a nível da diocese do Porto e este ano terá lugar no Centro de Desportos e Congressos em
Matosinhos. Este encontro consiste na celebração de uma Eucaristia presidida pelo nosso Bispo D.
António Francisco Santos e na qual será entregue pelas mãos do Sr. Bispo um diploma de presença.

⇒

Os casais que estiverem interessados podem fazer a sua inscrição até ao dia 21 de Maio no final das
Eucaristias, na sacristia. Qualquer outro esclarecimento poderá ser dado no momento da inscrição.

⇒

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

⇒
•

Programa da Quaresma para a nossa Paróquia:

•
•

12 de Abril às 21 horas - Quarta-feira da Semana Santa - Via Sacra Pública (a cargo do Grupo de
Jovens). Início em Trinaterra, na Praça 25 de Abril, seguindo por Vilar de Lila, Vilar, Fontes, Brêto,
terminando na Feira Nova, na Capela do Divino Espírito Santo.
13, 14 e 15 de Abril - Tríduo Pascal
16 de Abril - Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒
⇒

⇒
⇒

Estão em pagamento os direitos paroquiais, no horário de atendimento.
Terça-feira dia 11 de Abril, às 21h00, Via Sacra Publica, com início na Capela de São Bartolomeu, percorrendo depois a Rua de Lousado, Rua do Horizonte, Rua da Mamoa, Rua da Igreja, terminando na nossa
Igreja Paroquial.
Nota: Em caso de chuva a Via Sacra terá lugar na Capela de São Bartolomeu.
Programa completo de Quinta e Sexta-feira na nossa Igreja:

QUINTA-FEIRA SANTA
- 21h00 - Instituição da Eucaristia com Lava Pés
- 22h30 - Oração Taizé da responsabilidade do Grupo de Jovens e do Grupo de Acólitos
- 24h00 - Tapamos os Santos dos altares da nossa Igreja

⇒
-

⇒
⇒

SEXTA-FEIRA SANTA
14h30 - O Senhor Morreu! Façamos Silêncio - O convite à oração pessoal e íntima na Igreja
15h30 - Via Sacra da responsabilidade das crianças, pais e catequistas da catequese de infância do 1°
ao 6°ano e do Grupo Coral
16h30 - Oração Taizé da responsabilidade dos jovens, adolescentes, pais e catequistas da adolescência
do 7° ao 10°ano e da Pastoral da Família
17h30 - Oração Escutista da responsabilidade do Grupo de Escuteiros
18h30 - Momento de Oração ao Senhor Nosso Deus da responsabilidade dos Ministros Extraordinários
da Comunhão
19h30 - Tempo de Oração e Reflexão da responsabilidade do Grupo de Leitores
21h00 - Celebração da Paixão do Senhor e Veneração da Santa Cruz
Sábado dia 15 de Abril, não há catequese.

Domingo dia 7 de Maio, Dia da Mãe, na Eucaristia das 10h30 na Capela de São Bartolomeu faremos a
Bênção das Grávidas.
Para melhor organizar a celebração pedimos a todas as grávidas interessadas que façam a sua inscri ção
até ao próximo dia 16 de Abril, junto dos elementos da Pastoral da Família.
Para desde já prepararmos a Procissão do próximo dia 13 de Maio, dia de Nossa Senhora de Fátima e da
Profissão de Fé, pedimos a todas as pessoas que queiram ou tenham promessa de pegar ao andor de
Nossa Senhora de Fátima, levar estandartes, pálio e lanternas devem de dar o nome aos elementos da
Comissão de Festas ou através do telemóvel 917741234.
A comissão informa ainda que no dia 13 de Maio, vai ter uma "barraquinha" com venda da regueifinha
da festa e de vinho do porto, para angariação de fundos para a festa mas também para as obras da nossa
Igreja. Pede-se às pessoas que queiram ofertar bolos, doces e salgados para serem vendidos, também
o
podem fazer. Desde já o nosso agradecimento.

⇒

⇒

Obras de Reparação da Igreja: O ofertório das Eucaristias do passado fim de semana que reverteu para
as obras de reparação da Igreja totalizou 454,61€. Tivemos ofertas de 30€ e 50€ de anónimos. Até ao momento, temos um total de 13.529,26€. A todos uma palavra de agradecimento.

⇒

A responsável da Sagrada família da Profitela entregou-me a quantia de 120€, referentes ao ano de 2016. A
ela, muito obrigado.

⇒
•

Programa da Quaresma para a nossa Paróquia:

•
•

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

⇒
⇒

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

⇒
•
•
•

Programa da Quaresma para a nossa Paróquia:

No próximo dia 26 de Abril, quarta-feira pelas 20.30 horas há assembleia geral da Confraria do Santíssimo
Sacramento, no Salão Paroquial.
14 de Abril - Sexta-feira Santa - Via Sacra Pública (a cargo dos jovens e da catequese)
13, 14 e 15 de Abril - Tríduo Pascal
16 de Abril - Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor

