Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 20

19.00h
Igreja Muro

B. Sancha e B. Mafalda, Virgens e B. Teresa, Religiosa (MF);
Armando Almeida Girão Bastos

Quarta
Dia 21

8.00h
Igreja S. Mamede

São Luís Gonzaga, Religioso (MO)

Quinta
Dia 22

19.00h
Igreja S. Romão

S. Paulino de Nola, Bispo, S. João Fisher, Bispo e S. Tomás More,
Mártires (MF); Almas de Purgatório

Sexta
Dia 23

19.30h
Igreja S. Mamede

Sagrado Coração de Jesus (Solenidade). Nesta Eucaristia há a
renovação dos votos das nossas Irmãs Reparadoras do Sagrado
Coração de Jesus; 1º Aniv. Maria Alice Carmo

17.00h
Capela S. Pantaleão

Ação de Graças a S. João Baptista

18.15h
Igreja S. Mamede

Ação de Graças pelos 50 anos de casamento de Avelino Silva e
Maria Capitão; Ação de Graças a S. João Baptista

no mundo e a vontade que Ele tem de ofere-

19.30h
Igreja S. Romão

Ação de Graças a S. João Baptista; Manuel Azevedo Ramos e Família; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Luís Vieira Pereira Damasceno,
pais e família; Aurélio Sousa Paiva; Joaquim Fernando Silva Cardoso
e família; Aniv. Osvaldo de Sousa e Silva e esposa; Aniv. Maria Sousa Rocha, marido e família; Aniv. Natalício António Ferreira da Costa
e esposa; Aniv. Falecimento Maria da Conceição Brás e marido

a sua salvação. No entanto, a intervenção

Festa do Envio (10º ano de Catequese)

munhas da sua bondade.

Sábado
Dia 24

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 25
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XI Domingo do Tempo Comum
Neste domingo, a Palavra que vamos refletir
recorda-nos a presença constante de Deus
cer aos homens, a cada passo, a sua vida e
de Deus na história humana concretiza-se
através daqueles que Ele chama e envia,
para serem sinais vivos do seu amor e testeA primeira leitura apresenta-nos o Deus da
“aliança”, que elege um Povo para com ele

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

estabelecer laços de comunhão e de familia1º Aniv. Falecimento Isaura Loureiro Barbosa; Martinho Sousa Santos; Manuel da Silva Moreira; Rosa Monteiro, marido e pais; José
Manuel Costa Ribeiro; António Cerqueira da Silva; Maria Angelina da
Silva Moreira da Cunha e família; Palmira Marques Gomes; António
Marques Gomes; Alzira Dias Moreira; Margarida de Abril; José Ferraz, filho e família; Cláudia Patrícia Brás da Cunha e irmã; Maria do
Sameiro Cabeleira da Costa, pais e sogros; Alexandrina Fernanda
Tavares e pais; Aniv. Julia Moreira dos Santos e marido; Aniv. Natalicio Artur Ramos Martins; 5º Aniv. Falecimento Maria Emília Oliveira
da Silva; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima

ridade; a esse Povo, Jahwéh confia uma
missão sacerdotal: Israel deve ser o Povo
reservado para o serviço de Jahwéh, isto é, para ser um sinal de Deus no meio das outras nações.
O Evangelho traz-nos o “discurso da missão”. Nele, Mateus apresenta uma catequese sobre a escolha, o
chamamento e o envio de “doze” discípulos (que representam a totalidade do Povo de Deus) a anunciar o
“Reino”. Esses “doze” serão os continuadores da missão de Jesus e deverão levar a proposta de salvação
e de libertação que Deus fez aos homens em Jesus, a toda a terra.
A segunda leitura sugere que a comunidade dos discípulos é fundamentalmente uma comunidade de pes-

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00h às 18.45h na Igreja do Muro, na quarta-feira, não há atendimento 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.
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soas a quem Deus ama. A sua missão no mundo é dar testemunho do amor de Deus pelos homens – um
amor eterno, inquebrável, gratuito e absolutamente único.

In “Dehonianos”

Para meditar esta semana: “A Eucaristia é de modo especial a santidade da terra. A vida que
Jesus alimenta em nós anima-nos cada dia e deve santificar toda a nossa vida social.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias do primeiro fim de semana de cada mês reverte para as
obras de reparação da Igreja.

⇒ Na próxima quarta-feira, pelas 21.30h, reunião com os Ministros Extraordinários da Comunhão,
no Salão Paroquial. É fundamental a presença de todos.

⇒ Festas de Santa Eulália 2017: Informo que ainda estão disponíveis as seguintes imagens para
enfeitar para a procissão de Santa Eulália: Senhora do Rosário e Mártir S. Sebastião. Os interessados devem dirigir-se a algum elemento da Comissão de Festas.

⇒ Obras de Reparação da Igreja: Tivemos ofertas de 50€ de um anónimo. Até ao momento, temos um total de 16.256,06€. A todos uma palavra de agradecimento.

⇒ No dia 9 de Setembro, irá ter lugar a Peregrinação Diocesana a Fátima. Gostava que a nossa
Paróquia se fizesse representar com um número muito alargado de pessoas. Para o efeito, foi
criado um kit que custa 15 “peregrinações” e inclui a viagem em autocarro, um guião, um cachecol, uma dezena e um autocolante. As inscrições podem ser feitas junto do Pedro, na sacristia. A
marcação dos lugares será pela ordem da inscrição. Convinha aquando da inscrição, que o pagamento fosse efetuado. Conto com a vossa participação!!!

TRABALHADORES E SEARAS
O poder que às vezes quereríamos que Deus nos desse, talvez fosse aquele que o espírito do mal prometeu
a Jesus na força da tentação: um poder que domina,
que controla, que chama a si... mas Deus dá-nos um
poder que prevê o esbanjamento de nós mesmos para
instaurar o bem, para fazer florir chagas, para resgatar
promessas, para libertar servidões alienantes. Que
missão tão bela! E não desesperemos: ela está ao
nosso alcance!
Olhemos o grupo dos doze que Ele escolhe: talvez
fosse censurado pelos modernos gestores de recursos
humanos, mas para cada um de nós, este grupo de
homens tão diferentes entre si, reflete-nos a nós próprios, talvez a nossa família, a nossa comunidade paroquial... e traz-nos paz. Afinal ninguém é fraco
demais para combater pelo Reino, ninguém é mau demais, que não possa ser doçura para os outros,
douto demais para não tornar-se simples e acessível! Guerrilheiros, analfabetos, doutores, mais jovens e
mais maduros. Para Jesus não conta o curriculum vitae que trazemos, Ele não nos submete a um casting
eliminatório, para Ele só conta a atitude sincera: “Eis-me aqui, envia-me!”
Na empresa de Jesus só esta atitude garante a admissão, depois... Ele faz o resto!

Fátima: «Ser Igreja Para Todos» - pessoas com deficiência peregrinam à Cova da Iria
D. José Traquina acompanha encontro e arcebispo D. Jorge Ortiga preside à Eucaristia de encerramento
Lisboa, 16 jun 2017 (Ecclesia) – O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência
(SPPD), da Igreja Católica em Portugal,
dinamiza a sua peregrinação ao Santuário de Fátima, entre hoje e domingo, com
o tema ‘Caminhar Na Luz E Na Alegria –
Ser Igreja Para Todos’.
Maria Isabel Vale, membro do SPPD,
refere à Agência ECCLESIA que que
esta iniciativa quer ser "um marco para
sensibilizar, envolver e procura de caminhos" nas comunidades católicas.
"Pusemo-nos a caminho há dois anos
para chegar a este número de participantes, 400. Queremos que cada um participe como pode. E sabemos que é tudo
muito caro: os transportes adaptados,
que exigem apoio das câmaras, das
instituições e esforço para contornar os
obstáculos que surgem", assinala, numa entrevista que integra hoje a nova edição do Semanário ECCLESIA, com um especial dedicado à Pastoral e Pessoas com Deficiência.
Os peregrinos começam a chegar esta noite a Fátima e a sessão de abertura está marcada para as
10h00 de sábado, com a intervenção de D. José Traquina, bispo auxiliar de Lisboa, sobre o tema ‘Igreja
para todos: Caminho em peregrinação’, no Salão Bom Pastor, no Centro Paulo VI.
Meia hora depois, o tema ‘Igreja peregrina na luz e na alegria’ junta num painel o padre Jesuíta Paulo
Duarte numa conversa com Américo Azevedo e os pais do Bernardo, Carmo e Rui Diniz, antes da sessão interativa ‘todos temos luz para dar’.
Na tarde do dia 17 de junho destaca-se ainda, a partir das 15h00, o painel que vai juntar a Fraternidade
Cristã de Doentes Crónicos e Deficientes físicos (FCD) da Pastoral da Saúde, o Movimento Fé e Luz,
da Pastoral da Família, e a equipa do Serviço Pastoral a Pessoa com Deficiência da Diocese de Bragança-Miranda.
A irmã Ângela Coelho, da Congregação da Aliança de Santa Maria, vai apresentar o a conferência
‘Fátima, mensagem de Luz e de Paz’, às 16h30 e a Eucaristia presidida por D. José Traquina tem início
às 18h00.
O último dia da peregrinação do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência vai começar com uma
peregrinação simbólica da rotunda Sul, a partir das 09h00.
Às 11h00, o convite é para uma ‘festa da Luz e da Alegria’ que vai ser apresentada pelas dioceses,
movimentos e instituições, com coros, música, testemunhos, encenações.
O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, vai presidir à Eucaristia de encerramento da Peregrinação Jubilar das Pessoas com Deficiência ao Santuário de Fátima, às 15h00 de 18 de junho, na Basílica da Santíssima Trindade.

