DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 30

19.00H
Igreja Muro

Quarta
Dia 1

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 2

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 3

19.00
Igreja S. Mamede

Sábado
Dia 4

17.00h
Capela S. Pantaleão
18.15h
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

INTENÇÕES

António Alves Ferreira; Almas de Purgatório

30º Dia Artur António Carvalho de Sampaio; 1º Aniv. Falecimento
Maria Eugénia Ferreira da Costa Correia
Festa da Vida (8º ano de Catequese)
Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim da Silva Dias; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira
Maia, pais e irmão; Ângela Sousa Ramos e marido; Balsemino
dos Santos Moreira, pais e irmãos; Alberto Cândido Pereira da
Silva; Manuel Augusto Ramos Martins; 6º Aniv. Falecimento Carlos Oliveira Araújo, esposa e filho

8.00h
Ação de Graças por todas as mães; No final, romagem ao cemitéIgreja S. Mamede rio onde iremos lembrar todos os que faleceram no mês de Abril
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 5
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Festa da Esperança (5º Ano de Catequese); Ação de Graças por
todas as mães
Ação de Graças por todas as mães; 30º Dia Rodrigo da Rocha
Ferreira; Martinho Sousa Santos; Celeste Nogueira da Silva
(Águas); Rosa Monteiro, marido e pais; José Manuel da Costa
Ribeiro; Olinda Gonçalves de Sá e mãe; Maria Moreira Alves e
mãe; Maria Deonilde Oliveira Ramos; António João Cardoso Monteiro; Maria de Lurdes Martins e irmãos; Aniv. Falecimento Francisco Teixeira e esposa; Aniv. Natalício Branca Rodrigues de Sousa, marido, filho e família; Ernestina Azevedo da Rocha e marido;
Clarinda Oliveira Martins e filho

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira não há
atendimento e na quinta-feira das 16.00h às 19.00h, na Residência Paroquial de São Romão.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, na residência de S. Romão 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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Horários e Intenções das Missas

Boletim nº 341 - Ano C - De 28 de Abril a 5 de Maio de 2019

II DOMINGO DA PÁSCOA

A liturgia deste domingo põe em relevo o
papel da comunidade cristã como espaço privilegiado de encontro com Jesus ressuscitado.
O Evangelho sublinha a ideia de que Jesus
vivo e ressuscitado é o centro da comunidade
cristã; é à volta d’Ele que a comunidade se
estrutura e é d’Ele que ela recebe a vida que a
anima e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na
vida da comunidade (na sua liturgia, no seu
amor, no seu testemunho) que os homens
encontram as provas de que Jesus está vivo.
A primeira leitura sugere que a comunidade cristã continua no mundo a missão salvadora e libertadora
de Jesus; e quando ela é capaz de o fazer, está a dar testemunho desse Cristo vivo que continua a apresentar uma proposta de redenção para os homens.
A segunda leitura insiste no motivo da centralidade de Jesus como referência fundamental da comunidade cristã: apresenta-O a caminhar lado a lado com a sua Igreja nos caminhos da história e sugere que é
n’Ele que a comunidade encontra a força para caminhar e para vencer as forças que se opõem à vida
nova de Deus.

In Dehonianos

“Sim, é Nosso Senhor que nos chama à vida e à salvação (cf. Jo 15,16). Ele fez-me nascer
no meu tempo com condições favoráveis para a minha santificação. Quantas graças recebidas! Quantos concursos encontrei! Vou passa-los em revista, para excitar o meu reconhecimento. ”
Padre Dehon

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

Avisos Inter Paroquiais:

∗

◊ Quero agradecer a todas as pessoas a forma como decorreram as celebrações da

No próximo dia 30 de abril, terça-feira, pelas 20.30h, no Salão Paroquial do Muro, vai-

se realizar uma assembleia geral da Confraria do Santíssimo Sacramento, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1.
Leitura da ata da Assembleia Geral anterior.
2.
Apresentação, discussão e aprovação do relatório e contas do ano 2018.
3.
Outros assuntos de interesse.

∗

∗

A comissão de festas São Cristóvão e São Pantaleão vai realizar um jantar de fados

Semana Santa, desde a Celebração de Ramos, à Visita Pascal e queria deixar um
agradecimento especial ao Pe. Manuel e ao Pe. João Pedro, que celebraram, respetivamente, em S. Cristóvão do Muro e S. Romão do Coronado. A todos, muito obrigado!

◊ No próximo dia 1 de maio (quarta-feira) os grupos de acólitos de S. Mamede, S.

no dia 11 de maio às 20.30 horas no salão paroquial do Muro. A inscrição pode ser
feita junto de qualquer elemento da comissão.
A comissão de festas São Cristóvão e São Pantaleão relembra que o bar no São Pantaleão já está aberto ao sábado tarde e ao domingo de manhã. A comissão de festas
de São Cristóvão e São Pantaleão agradece a todos pelo apoio.

Romão, S. Cristóvão do Muro, Alvarelhos, Covelas e Guidões vão participar no Dia

Convívio Paroquial do Muro: Estão abertas as inscrições para o convívio paroquial

◊ Dia Diocesano Da Família: Domingo dia 16 de Junho, dia da Santíssima Trindade,

a realizar na Quinta da Granja (Barcelos) em 02/06/2019. Este convívio inicia-se com
missa campal, celebrada pelo Padre Rui, seguida de almoço, espaço com música
para quem desejar dançar e finaliza com lanche. Terá um custo de 35eur que inclui o
transporte, almoço e lanche (existem descontos para crianças). Os interessados poderão obter informações adicionais e fazer a inscrição na sacristia, junto da menina Isabel, ou junto de qualquer zeladora ou membro do conselho económico.

no Arena Dolce Vita em Ovar, terá lugar o Dia Diocesano da Família, para os casais

Nacional dos Acólitos ao Santuário de Fátima. A partida do autocarro dá-se em S.
Mamede do Coronado por volta das 06:00 horas da manhã e a chegada está prevista
às 21:00 horas.

que ao longo do corrente ano, fizeram ou irão fazer os seus 10, 25, 50 e 60 anos de
matrimónio.
Programa:

• 14h00 - Acolhimento dos Casais Jubilados
• 15h00 - Preparação para a Eucaristia

Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

• 15h30 - Celebração da Eucaristia, com a Bênção personalizada feita pelo Sr. Bispo
do Porto D. Manuel Linda e a entrega do respetivo diploma.
As Inscrições devem ser efetuadas até ao próximo dia 25 de Maio, no horário de
atendimento ou junto da menina Isabel.
A nossa Vigararia irá disponibilizar um autocarro para os casais que assim o desejarem. Preço por casal de 10,00€ e com saída prevista às 11h00. Domingo dia 9 de
Junho, às 15h30 no Salão Paroquial do Muro, terá lugar uma reunião preparatória
para este dia diocesano.

◊ No mês de Abril haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para o
Crisma:
- 17.05.2019 - Sessão "Vocações e Missões" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado.
- 31.05.2019 - Sessão "Espírito Santo" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do
Coronado

