Horários e Intenções das Missas
DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 11

19.00h
Igreja Muro

S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa (Festa)

Quarta
Dia 12

19.00h
Igreja S. Mamede

7º Dia Claudina Ramos Torres (falecida em Milheirós, Maia)

Quinta
Dia 13

19.00h
Igreja S. Romão

S. Henrique (MF); Almas de Purgatório; Ação de Graças a Nossa
Senhora de Fátima

Sexta
Dia 14

19.00h
Igreja S. Mamede

S.Camilo de Lelis, Presbítero (MF); 1º Aniv. Fernando António da
Silva e Sousa (falecido na Venezuela)
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XIV Domingo do Tempo Comum

17.00h
Igreja Muro
Sábado
Dia 15

A liturgia deste domingo ensina-nos onde encontrar Deus. Garante-

18.15h
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

nos que Deus não Se revela na arrogância, no orgulho, na prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, na pobreza, na pequeAção de Graças pelos 25 anos de matrimónio Raquel Cruz e Filipe
Lopes; Manuel Azevedo Ramos e Família; Maria das Dores Fernandes e marido; Amélia Ferreira Cardoso e irmãos; Palmira Pires da
Silva; Armindo Ramos Oliveira e esposa; José da Silva Teixeira, pais
e irmã; Aniv. Falecimento Adélia da Silva Pereira e marido; Aniv.
Natalício José Guilherme Sousa Martins, pais e avós; Aniv. Natalício
Joaquim de Sousa Rocha; Promessa a Nossa Senhora mãe dos
homens

nez.
A primeira leitura apresenta-nos um enviado de Deus que vem ao
encontro dos homens na pobreza, na humildade, na simplicidade; e é
dessa forma que elimina os instrumentos de guerra e de morte e
instaura a paz definitiva.
No Evangelho, Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 16

Deus faz aos homens (e que foi rejeitada pelos “sábios e inteligentes”) encontrou acolhimento no coração dos “pequeninos”. Os

9.15h
Igreja Muro

“grandes”, instalados no seu orgulho e autossuficiência, não têm
tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus; mas os

10.30h
Capela S. Bartolomeu

Martinho Sousa Santos; Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e
família; Luciano de Sousa Ramos; Agostinho José da Silva Coelho e
filhas; João Monteiro Peixoto e filho; José Joaquim Alves Oliveira;
Maria Donzilia Oliveira Silva; Armando Farpa, mãe e avós; António da
Silva Azevedo e avós; Aniv. Falecimento Maria Alzira Rios da Costa,
mãe e irmão; Ação de Graças Nossa Senhora de Fátima; Ação de
Graças a Santa Eufémia

“pequenos”, na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus.
Na segunda leitura, Paulo convida os crentes – comprometidos com Jesus desde o dia do Batismo – a viverem “segundo o Espírito” e não “segundo a carne”. A vida “segundo a carne” é a vida daqueles que se instalam no egoísmo, orgulho e autossuficiência; a vida “segundo o Espírito” é a vida daqueles que aceitam
acolher as propostas de Deus.

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

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

In “Dehonianos”
O ofertório das Eucaristias do passado fim de semana, a favor das vítimas dos recentes incêndios em
Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos totalizou 610,92€ na Paróquia do Muro,
502,60€ na Paróquia de São Romão e 990€ na Paróquia de São Mamede. Irei fazer transferência bancária destes valores para o Fundo da Cáritas Diocesana de Coimbra. A todos, obrigado pela generosidade demonstrada!

Para meditar esta semana: “O homem mais abandonado pode dizer que há um Coração que se
lembra dele e que não tem outras preocupações.”
Padre Dehon

Junho nas Comunidades
- Em São Mamede do Coronado...

- Em São Romão do Coronado…

Batizados

Batizados

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Maria Francisca Meneses Carvalho
Ruben da Silva e Sousa
Mariana da Fonseca Amorim
Francisco Rafael Pereira da Silva
Mariana Sofia Lima da Silva

Casamentos

Óbitos

•

•
•

Luís Mota e Maria Andresa

Óbitos

•
•
•

Adriano Alberto Naldinho

Joana Arantes Cunha

O secretariado da catequese pede para avisar que as inscrições para as crianças que vêm pela primeira vez
à catequese serão feitas no salão paroquial, na sala do secretariado, nos dias 16 e 23 de Setembro (sábado)
das 16:30 às 18:00 horas e nos dias 17 e 24 de Setembro (domingo) no final da Eucaristia. As inscrições
serão para todas as crianças que completam 6 anos de idade até ao dia 31 de Dezembro de 2017. No entanto, chamamos à atenção dos pais, que existe a possibilidade das crianças que nasceram a partir de 15 de
Setembro não entrarem para a escola, assim sendo, deixamos ao critério dos encarregados de educação a
sua matrícula na catequese. Devem trazer o cartão de cidadão, morada completa, contactos pessoais e, caso
sejam de outras paróquias, devem trazer também uma autorização do respetivo pároco e comprovativo de
batismo.

⇒

Óbitos

•
•

⇒

⇒

Brilhantina Rosa Martins das Neves

Batizados

Na quarta-feira dia 26 de Julho, pelas 21 horas, temos reunião do Conselho Pastoral Paroquial no nosso
Salão. Pedia a todos os grupos paroquiais que reunissem e avaliassem o Ano Pastoral, para nesse encontro
fazermos a avaliação do mesmo. Peço a colaboração empenhada de todos para continuarmos a construir
uma Comunidade à imagem de Jesus Cristo!

Renata Cunha Moreira

Manuel Pereira Fernandes

•

⇒

David Pinho Correia
Joana Costa Guedes

Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana reverte para as obras da nossa Casa Paroquial de
S. José.

Afonso Maria Teixeira Rocha

- Em São Cristóvão do Muro...

Maria Capitão e Avelino Silva

⇒

Bernardo Azeredo Aires da Nóbrega Córtes

José Guilherme dos Santos

Bodas de Ouro

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

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 da D. Ana Rosa, 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!!!

António Vinhas da Costa
Júlio Filomeno Gonçalves Martins

Uma palavra de conforto e esperança a quem perdeu alguém, familiar ou amigo. Uma palavra de parabéns a
quem celebrou o seu casamento ou celebrou o seu aniversário de casamento e, por fim uma palavra, também de
parabéns aos pais e familiares das crianças que foram batizadas.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Romão do Coronado

⇒

Ofertório: Excecionalmente, o ofertório das Eucaristias deste fim de semana reverte para as obras de repa-

⇒

Festas de Santa Eulália 2017: Informo que ainda está disponível a seguinte imagem para enfeitar para a

ração da Igreja.
procissão de Santa Eulália: Mártir S. Sebastião. Os interessados devem dirigir-se a algum elemento da Comissão de Festas.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

⇒

Entregaram-me 450€ para o fundo Paroquial, referentes a dinheiro que sobrou dos moradores do Lugar do

⇒

⇒

Entregaram-me também 70€ para o fundo Paroquial, referentes a dinheiro que sobrou dos moradores do
Lugar de Real, que se juntaram para a Procissão da Imagem Peregrina. Além disso também foi doada uma
lona com a imagem de Nossa Senhora e dos Pastorinhos. A eles, o meu obrigado!

⇒

Na quarta-feira dia 19 de Julho, pelas 21 horas, temos reunião do Conselho Pastoral Paroquial no nosso
Salão. Pedia a todos os grupos paroquiais que reunissem e avaliassem o Ano Pastoral, para nesse encontro
fazermos a avaliação do mesmo. Peço a colaboração empenhada de todos para continuarmos a construir
uma Comunidade à imagem de Jesus Cristo!

⇒

Obras de Reparação da Igreja: Até ao momento, temos um total de 16.356,06€. A todos uma palavra de
agradecimento.
Nota: Começamos as tão desejadas obras. Conto com a vossa colaboração, como sempre!

Quintão, que se juntaram para a Procissão da Imagem Peregrina. A eles, o meu obrigado!

⇒

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!!!

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 da D. Isabel, 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!!!

Avisos Inter Paroquiais:

⇒

Informo que durante o mês de Agosto não há atendimento. Quem tiver casamentos marcados, batismos marcados e ainda não entregou os documentos referentes ao mês de Agosto e
Setembro, é favor entrega-los durante o mês de Julho. Estou a avisar com tempo, para que depois não haja alguém a dizer que não sabia.

