DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 7

19.00H
Igreja Muro

Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 8

19.00h
1º Aniv. Falecimento Maria Emília Silva Vales
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 9

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 10

19.00
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 11

Almas de Purgatório

Maria das Dores Barbosa e marido Joaquim Ferreira da Silva

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

Manuel Azevedo Ramos e família; Idalina Paiva Oliveira, marido e
filhos; Luciana Paulina e marido; Aurélio Sousa Paiva; José da
Silva Teixeira, pais e irmã; Aniv. Falecimento Manuel Moreira
Marques; Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 12
10.30h
Capela S. Bartolomeu

No final, romagem ao cemitério, onde lembramos todos os murenses falecidos
Maria Angelina da Silva Moreira da Cunha e família; Joaquim
Monteiro Ramos e família; Albino Fernandes Rocha, pais, sogros
e cunhado; Manuel Ferreira Marques; Armindo Pinheiro Alves e
cunhados; Aniv. Natalício Manuel Francisco de Sousa, esposa e
genros

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira das
16.00h às 19.00h, na Igreja de São Mamede 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 342 - Ano C - De 5 a 12 de Maio de 2019

III DOMINGO DA PÁSCOA

A liturgia deste 3º Domingo do Tempo Pascal recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou; e que Jesus,
vivo e ressuscitado, acompanhará
sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua Palavra.
A primeira leitura apresenta-nos o
testemunho que a comunidade de
Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projeto libertador de Jesus testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos homens.
A segunda leitura apresenta Jesus, o “cordeiro” imolado que venceu a morte e que trouxe aos homens a
libertação definitiva; em contexto litúrgico, o autor põe a criação inteira a manifestar diante do
“cordeiro” vitorioso a sua alegria e o seu louvor.
O Evangelho apresenta os discípulos em missão, continuando o projeto libertador de Jesus; mas avisa
que a ação dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem reconhecer o Ressuscitado junto
deles e se deixarem guiar pela sua Palavra.

In Dehonianos

“O mistério da Ascensão parecia pôr termo ao abaixamento amoroso do Filho de Deus. Ele
desaparece dos nossos olhares, senta-se à direita do Pai. A Eucaristia continua a sua Incarnação, torna-o mais presente para nós em todos os pontos do espaço, a todo o coração que
o ama e deseja a sua visita. O seu Coração está em toda a parte.”
Padre Dehon

Abril nas Comunidades
- Em São Romão do Coronado…

- Em São Mamede do Coronado...
Batizados

Batizados

Avisos Inter Paroquiais:

•

Martyn Filipe Alves Soares
Casamentos

•
•

◊ O ofertório do passado domingo, a favor das vítimas de Moçambique totalizou: na Paró-

•

Bodas de Ouro

Ana Luísa Carvalho e João Maia

Óbitos

•
António Augusto Pires Brandão
- Em São Cristóvão do Muro…
Batizados

•

Yasmim Maia Teixeira

•
•

Tiago Marques Sousa
Duarte Ramos Maia
Maria Faria e José Pereira
Maria Torres e Serafim Veiga

Óbitos

•
•

Rodrigo da Rocha Ferreira
Maria Isabel Fernandes da Rocha

Bodas de Ouro

•

Maria Irene Araújo e Manuel Moreira

Bodas de Prata

•

Isabel Braga e José Paulo Sá

quia de São Cristóvão do Muro: 373,60€ ; na Paróquia de São Mamede do Coronado:
273,36€ e na Paróquia de São Romão do Coronado: 231,58€. A todos, muito obrigado.

◊ Dia Diocesano Da Família: Domingo dia 16 de Junho, dia da Santíssima Trindade, no
Arena Dolce Vita em Ovar, terá lugar o Dia Diocesano da Família, para os casais 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
• 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, junto dos elementos

⇒ 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.

da Pastoral Familiar ou na sacristia.
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.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

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

∗

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

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

◊ No mês de Maio 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

