Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 27

19.00h
Igreja Muro

S. Cirilo de Alexandria, Bispo e Doutor da Igreja (MF)

Quarta
Dia 28

19.00h
Igreja S. Mamede

S. Ireneu, Bispo e Mártir (MO)

Quinta
Dia 29

19.00h
Igreja S. Romão

S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos (Solenidade); Manuel da Silva Mamede e esposa; Aniv. Falecimento Maria Adélia Moreira, pais e irmão; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 30

19.00h
Igreja S. Mamede
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XII Domingo do Tempo Comum
As leituras deste domingo põem em

17.00h
Igreja Muro
Sábado
Dia 1

18.15h
Igreja S. Mamede

Aniv. Natalício Hugo Miguel Magalhães Oliveira

19.30h
Igreja S. Romão

Festa do Envio (10º Ano de Catequese); Manuel Azevedo Ramos e
Família; Justa Moreira Torres e marido; Fernando Augusto Ferreira
Maia, pais e irmão; Orlando Lagoa de Sousa e Silva e irmão; Aniv.
Falecimento Domingos Rodrigues Ferreira e esposa; Ação de Graças
a S. João Batista

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 2

relevo a dificuldade em viver como
discípulo, dando testemunho do projeto
de Deus no mundo. Sugerem que a
perseguição está sempre no horizonte
do discípulo… Mas garantem também
que a solicitude e o amor de Deus não
abandonam o discípulo que dá testemunho da salvação.

Em seguida, romagem ao cemitério onde lembramos os que faleceram no mês de Junho

A primeira leitura apresenta-nos o
exemplo de um profeta do Antigo Testa-

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

mento – Jeremias. É o paradigma do
profeta sofredor, que experimenta a

30º Dia Brilhantina Rosa Martins Neves; Martinho Sousa Santos;
Maria Emília Lopes Batista; Helena Sousa Tavares; Guilherme Sousa
Ramos; Lúcia Teixeira e neto; Hélio Ramos da Silva, pais e irmão;
Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Aniv. Gaspar
Oliveira Teixeira e esposa; Aniv. Desidério Fernando Ramos e mãe
Olindina Ramos Brás; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima

perseguição, a solidão, o abandono por
causa da Palavra; no entanto, não deixa de confiar em Deus e de anunciar –
com coerência e fidelidade – as propostas de Deus para os homens.

ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 17.00h às 18.45h na Igreja do Muro, na quarta-feira das 16.00h até às 19.00h na Igreja de
São 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.

No Evangelho, é o próprio Jesus que, ao enviar os discípulos, os avisa para a inevitabilidade das perseguições e das incompreensões; mas acrescenta: “não temais”. Jesus garante aos seus a presença contínua, a
solicitude e o amor de Deus, ao longo de toda a sua caminhada pelo mundo.
Na segunda leitura, Paulo demonstra aos cristãos de Roma como a fidelidade aos projetos de Deus gera
vida e como uma vida organizada numa dinâmica de egoísmo e de autossuficiência gera morte.
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Para meditar esta semana: “João Baptista teve como seu Mestre uma longa vida escondida.
Nada de grande e de fecundo se faz no mundo sem ser preparado longe do mundo, na solidão e
na meditação.”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

Vaticano: Papa lembra «ondas terríveis de perseguição» aos cristãos do Médio Oriente

⇒ Ofertório: O ofertório das Eucaristias do primeiro fim de semana de cada mês reverte para as

O Papa Francisco recebeu responsáveis pelo apoio às comunidades católicas na região

obras de reparação da Igreja.

⇒ Sábado dia 1 de Julho às 14h00, na Igreja, Eucaristia de encerramento do ano catequético para
todos os grupos da nossa catequese;

⇒ Sábado dia 1 de Julho, na Igreja, na Eucaristia Vespertina das 19h30, "Festa do Envio", dos
adolescentes do 10°ano da nossa catequese.

⇒ Festas de Santa Eulália 2017: Informo que ainda está disponível a seguinte imagem para enfeitar para a procissão de Santa Eulália: Mártir S. Sebastião. Os interessados devem dirigir-se a
algum elemento da Comissão de Festas.

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

Cidade do Vaticano, 22 jun
2017 (Ecclesia) - O Papa Francisco recordou hoje no Vaticano as “ondas terríveis de perseguição” aos cristãos do Médio Oriente, ao receber os
responsáveis pelo apoio às
comunidades

católicas

na

região.
“As Igrejas Orientais viveram

⇒ No dia 9 de Setembro, irá ter lugar a Peregrinação Diocesana a Fátima. Gostava que a nossa

muitas vezes ondas terríveis

Paróquia se fizesse representar com um número muito alargado de pessoas. Para o efeito, foi

de perseguição e luta seja, no

criado um kit que custa 15 “peregrinações” e inclui a viagem em autocarro, um guião, um cache-

Leste europeu seja no Médio

col, uma dezena e um autocolante. As inscrições podem ser feitas junto do Pedro, na sacristia. A

Oriente. Grandes migrações enfraqueceram a sua presença nos territórios onde floresceram há sécu-

marcação dos lugares será pela ordem da inscrição. Convinha aquando da inscrição, que o pa-

los”, disse, perante os participantes na 90ª sessão plenária da Reunião das Obras para Ajuda às Igrejas

gamento fosse efetuado. Conto com a vossa participação!!!

Orientais (Roaco).
“Agora, graças a Deus, algumas delas voltaram a ter liberdade após o período doloroso dos regimes
totalitários; porém, outras, especialmente na Síria, Iraque e Egito, veem os seus filhos sofrer por causa
do perdurar da guerra e da violência insensata perpetrada pelo terrorismo fundamentalista”, acrescen-

Concerto Solidário

tou.
Francisco reconheceu o trabalho do organismo e o seu esforço constante de caridade e solidariedade,

O concerto “POR UM NOVO RUMO” é organizado pelo Centro Social e
Paroquial de S. Mamede do Coronado em articulação com o Professor
de música, Prof. Ivo.
O concerto tem como objetivo angariar fundos para a aquisição de uma
viatura para a instituição, por esta ser uma grande necessidade e terá
lugar no dia 1 de julho de 2017, pelas 21h00 no Salão Paroquial de S.
Mamede do Coronado.
O concerto conta com a singela atuação do Grupo Coral do CSPSMC e
do Grupo de Guitarras de Filarkantu.
Os bilhetes podem ser adquiridos no próprio dia e no local ou podem
dirigir-se ao CSPSMC.

desde 1968, às Igrejas dos territórios confiados à Congregação para as Igrejas Orientais.
“Vós sustentais atividades pastorais, educacionais e assistenciais, indo ao encontro de suas necessidades urgentes”, sublinhou.
O Papa quis, nesta ocasião, saudar e abençoar os frades Franciscanos da Custódia que celebram o
oitavo centenário de presença na Terra Santa.
Francisco recordou também que a Congregação para as Igrejas Orientais celebra, este ano, o seu centenário de fundação.
“Que os fiéis orientais, se forem obrigados a migrar, possam ser acolhidos nos lugares onde chegam e
possam continuar a viver ali, segundo sua tradição eclesial”, concluiu.

