Horários e Intenções das Missas
DIA

Segunda
Dia 17

HORA/LOCAL

INTENÇÕES
Segunda-Feira de Páscoa

10.30
Igreja Muro

30º Dia Rosa Rocha da Assunção; 1º Aniv. José Joaquim Monteiro

Terça
Dia 18

Não há missa

Quarta
Dia 19

19.00
Igreja S. Mamede

30º Dia José Joaquim de Oliveira Silva; 1º Aniv. Jesuíno Leal da Silva

Quinta
Dia 20

19.00h
Igreja S. Romão

30º Dia Maria Noémia Vieira Cardoso; Aniv. Falecimento Joaquim
Fernando Duarte Barbosa e genro

Sexta
Dia 21

19.00
Igreja S. Mamede

30º Dia Domingos Mendes da Silva

17.00h
Igreja Muro

30º Dia Maria Albina Gomes Lopes; Armando Almeida Girão Bastos

18.15h
Igreja S. Mamede

Festa da Vida (8º ano da Catequese)

19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; João Pereira Martins e esposa;
José da Silva Teixeira, pais e irmã; Augusto Ferreira Ramalho e esposa; Adriano Ferreira Maia e esposa; Palmira Pires da Silva; Aniv.
Natalício Luís Vieira Damasceno, pais, irmã e prima; Aniv. Natalício
Arlindo Moreira da Silva e esposa; Aniv. Natalício José Ferreira de
Oliveira

Sábado
Dia 22

Boletim nº 243 - Ano A - De 16 a 23 de Abril de 2017

Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor

tência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma
tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo fazendo o bem” e que, por amor,
Se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem
anunciar este “caminho” a todos os homens.
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida nunca podem ser geradores de vida

08.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 23

A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma exis-

nova; e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta (a
esse não o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira).
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada
de vida nova até à transformação plena (que acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a última barreira da nossa finitude).

9.15h
Igreja Muro

Festa da Vida (8º ano da Catequese)

10.30h
Capela S. Bartolomeu

1º Aniv. Falecimento Ester da Silva Brás Carvalho; Martinho Sousa
Santos; Manuel António da Silva Brás; Luciano de Sousa Ramos;
Manuel da Silva Moreira; Armindo Silva Cardoso e filho; Alexandrina
Fernanda Tavares e pais; António Cerqueira da Silva; João Monteiro
Peixoto e filho; Aniv. João Fernandes e esposa

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Esta semana não há atendimento. Qualquer assunto urgente é favor tratar com o senhor Padre Manuel.
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.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com
Publicação: Semanal
Tiragem: 1000 exemplares

In “Dehonianos”

Desejo a todos uma Santa Páscoa!!!
São os votos do vosso Pároco
Para meditar esta semana: “A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos
os dias. Cada coisa é o que é. E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra, e quanto isso
me basta. Basta existir para se ser completo.”
Fernando Pessoa

GAS'África
Grupo de Ação Social em África e Portugal
O GAS' África —Grupo de Ação Social em África e Portugal, vem, por este meio, dar a conhecer o seu
projeto de voluntariado. Filiado na Universidade Católica Portuguesa. Existe há 27 anos e é constituído
por um grupo de estudantes universitários que pretendem dedicar dois meses da sua vida ao outro.
Ao longo destes últimos anos, este grupo tem desenvolvido o seu trabalho em vários locais como Angola,
Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, tem como objetivo intervir numa vertente humanitária de formação e educação, tentando responder às necessidades identificadas pelas instituições parceiras.
É este espírito missionário de entrega, de serviço e de amor ao próximo que nos leva a partir ao encontro
de Deus no rosto, nos gestos, no olhar do Outro.
O GAS'África encontra-se mais um ano a preparar uma nova missão com voluntários que estão a frequentar as reuniões semanais de formação, para se prepararem e aprenderem a “vestir a camisola” com
os pilares que sustentam a organização: Oração, Simplicidade, Serviço e Comunidade.
Para que as missões se tornem possíveis, durante os meses de formação são realizadas angariações de
fundos.
O trabalho desenvolvido ao longo destes anos é como uma gota no Oceano, apenas dois meses por ano,
mas acreditamos que, gota a gota, podemos fazer a diferença por um amanhã melhor. É a certeza de
que nos movemos tendo sempre em conta Nosso Senhor e o lema do nosso grupo, "tudo o que não
deres perde-se".
Nota: no próximo fim de semana, no final das Eucaristias estarão jovens deste grupo (GAS´África) à
porta da Igreja. Se alguém quiser contribuir para esta causa, pode fazê-lo.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒
⇒

Estão em pagamento os direitos paroquiais, no horário de atendimento.
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 inscrição 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: Tivemos oferta de 50€ do batizado do Diogo Tavares. Até ao momento, temos um total de 13.579,26€. A todos uma palavra de agradecimento.

⇒

DIA 16 (DOMINGO DE PÁSCOA)
8.00H – Eucaristia na Igreja, no final saída do Compasso
19.00H – Eucaristia na Capela de S. Bartolomeu, com a recolha dos Compassos (nesta missa pode
haver intenções)
Nota: Peço a todas as pessoas que recebem o Compasso em suas casas, que criem as condições
necessárias para que se possa fazer um momento de oração. Desde já agradeço a disponibilidade das
pessoas que vão na Visita Pascal, bem como de todos vós, que recebeis a mesma.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

⇒

Ofertório: O ofertório das Eucaristias do passado fim de semana que reverteu para as obras da nossa
Casa Paroquial de S. José, rendeu um total de 685€. Obrigado a todos.

⇒

No próximo dia 07 de Maio, na Eucaristia das 8 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.

⇒

DIA 16 (DOMINGO DE PÁSCOA)
7.00H – Eucaristia na Igreja
9.00H – Saída do Compasso
17.00H – Eucaristia na Igreja. A concentração do Compasso será em frente à Casa Paroquial de S.
José, onde sairemos em Procissão para a Igreja (nesta missa pode haver intenções)
Nota: Peço a todas as pessoas que recebem o Compasso em suas casas, que criem as condições
necessárias para que se possa fazer um momento de oração. Desde já agradeço a disponibilidade das
pessoas que vão na Visita Pascal, bem como de todos vós, que recebeis a mesma.

⇒
⇒

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

⇒

No próximo dia 26 de Abril, quarta-feira pelas 20.30 horas há assembleia geral da Confraria do Santíssimo Sacramento, no Salão Paroquial.

⇒

Comissão de festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão
- Quem estiver interessado em enfeitar algum andor deve dirigir-se a algum elemento da comissão.
- Vai começar no dia 29/04/2017 o peditório anual.
- No próximo dia 29/04/2017 vai reabrir o bar da comissão no S. Pantaleão. A comissão de festas de S.
Cristóvão e S. Pantaleão agradece desde já a vossa colaboração e presença.

⇒

DIA 16 (DOMINGO DE PÁSCOA)
8.00H – Eucaristia na Igreja, no final saída do Compasso

⇒

DIA 17 (SEGUNDA-FEIRA)
10.30H – Eucaristia na Igreja (nesta missa pode haver intenções)
Nota: Peço a todas as pessoas que recebem o Compasso em suas casas, que criem as condições
necessárias para que se possa fazer um momento de oração. Desde já agradeço a disponibilidade das
pessoas que vão na Visita Pascal, bem como de todos vós, que recebeis a mesma.

No próximo sábado, dia 22, pelas 15 horas há reunião com os pais e as crianças que frequentam o 6º
ano da Catequese.

Avisos Inter Paroquiais:
⇒
No dia 25 de Abril, terça-feira, vai-se realizar o Dia Vicarial da Catequese e dos
Acólitos em Aveleda, Vila do Conde. É importante a presença de todos.

