DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 21

19.00H
Igreja Muro

SS. CRISTÓVÃO MAGALLANES, Presbítero e COMPANHEIROS, Mártires (MF)

Quarta
Dia 22

19.00h
S. RITA DE CÁSSIA, Religiosa (MF)
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 23

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 24

19.00
Igreja S. Mamede
17.00h
Igreja Muro

Sábado
Dia 25

Almas de Purgatório

1º Aniv. Falecimento Claudino Monteiro Vieira; 1º Aniv. Falecimento Juvenal Ferreira da Silva

18.15h
11º Aniv. Falecimento Adelina da Silva Azevedo
Igreja S. Mamede
19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Joaquim da Silva Dias; Manuel
Augusto Ramos Martins; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Manuel
da Silva Mamede e esposa; Maria Deonilde Oliveira Ramos e
marido

8.00h
Igreja S. Mamede
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 26
10.30h
Capela S. Bartolomeu

30º Dia Maria Isabel Fernandes da Rocha; Helena Sousa Tavares; Américo Moreira Maia; José Alves da Silva e esposa (Águas);
José Sousa e Silva (Águas); Laura Silva Santos, marido e filho;
Manuel José Torres da Silva e familiares; Adriano Alberto Naldinho; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; José Ferraz,
filho e família; Aurora Gonçalves Araújo e marido; António Pereira
Vilas Boas e esposa; Aniv. Falecimento José Joaquim Alves Oliveira; Aniv. Falecimento Martinho da Silva Martins e esposa

⇒ 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 344 - Ano C - De 19 a 26 de Maio de 2019

V DOMINGO DA PÁSCOA
O tema fundamental da liturgia deste domingo é
o do amor: o que identifica os seguidores de
Jesus é a capacidade de amar até ao dom total da
vida.
No Evangelho, Jesus despede-Se dos seus discípulos

e

deixa-lhes

em

testamento

o

“mandamento novo”: “amai-vos uns aos outros,
como Eu vos amei”. É nessa entrega radical da
vida que se cumpre a vocação cristã e que se dá
testemunho no mundo do amor materno e paterno de Deus.
Na primeira leitura apresenta-se a vida dessas
comunidades

cristãs

chamadas

a

viver no amor. No meio das vicissitudes e das crises, são comunidades fraternas, onde os irmãos se ajudam, se fortalecem uns aos outros nas dificuldades, se amam e dão testemunho do amor de Deus. É esse
projeto que motiva Paulo e Barnabé e é essa proposta que eles levam, com a generosidade de quem ama,
aos confins da Ásia Menor.
A segunda leitura apresenta-nos a meta final para onde caminhamos: o novo céu e a nova terra, a realização da utopia, o rosto final dessa comunidade de chamados a viver no amor.
In Dehonianos

“O Conselho é o mesmo amor que nos torna cuidadosos e hábeis para bem escolher os meios próprios para servir Deus santamente. ”
Padre Dehon

Papa apela à defesa de um cultura «que cuida dos mais pequeninos e dos pobres»
Durante uma audiência com membros da Sociedade das Missões Africanas

Avisos Inter Paroquiais:
◊ V Caminhada Solidária: O Clube Slotcar da Trofa vai organizar a V Caminhada Solidária, no

Cidade do Vaticano, 17 mai 2019 (Ecclesia) – O Papa

próximo dia 26 de Maio, com partida do Clube Slotcar da Trofa, pelas 9.30h. A inscrição tem

exortou hoje à defesa dos mais frágeis, em especial das

o custo de 3 passos e podem ser feitas junto da Margarida Pinto - São Cristóvão do Muro -

crianças e das vítimas das guerras, do tráfico humano e

(919238031). O valor das inscrições reverte para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

das doenças, numa audiência no Vaticano com a Socie-

◊ Dia Diocesano Da Família: Domingo dia 16 de Junho, dia da Santíssima Trindade, no Arena

dade das Missões Africanas.

Dolce Vita em Ovar, terá lugar o Dia Diocesano da Família, para os casais que ao longo do

“A escolha dos últimos, dos que a sociedade rejeita e

corrente ano, fizeram ou irão fazer os seus 10, 25, 50 e 60 anos de matrimónio.

exclui, é um sinal que expressa, concretamente, a presen-

Programa:

ça e a solicitude de Cristo misericordioso. Impelidos pelo

• 14h00 - Acolhimento dos Casais Jubilados

Espírito, vocês poderão ser servidores de uma cultura de diálogo e de encontro, que cuida dos
mais pequeninos e dos pobres, contribuindo para o advento de uma verdadeira fraternidade humana”, disse Francisco aos membros daquela associação apostólica.

• 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.

A Sociedade das Missões Africanas está em Roma a viver o seu Capítulo Geral, com a participa-

As Inscrições devem ser efetuadas até ao próximo dia 25 de Maio, junto dos elementos da

ção de cerca de 80 elementos.

Pastoral Familiar ou na sacristia.

Durante o encontro na Sala do Consistório, o Papa argentino realçou ainda a necessidade de a

A nossa Vigararia irá disponibilizar um autocarro para os casais que assim o desejarem. Pre-

Igreja Católica buscar sempre “novos horizontes pastorais” no seu trabalho junto das comunidades

ço por casal de 10,00€ e com saída prevista às 11h00. Domingo dia 9 de Junho, às 15h30

que mais precisam, em África ou em outras partes do mundo.

no Salão Paroquial do Muro, terá lugar uma reunião preparatória para este dia diocesano.

“Estes novos horizontes pastorais são um sinal da vitalidade do Espírito Santo, que exorta a responder aos desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja, para atingir as periferias
do mundo que precisam da luz do Evangelho”, acrescentou.

◊ No mês de Maio haverá ainda a seguinte sessão de Preparação de Adultos para o Crisma:
- 31.05.2019 - Sessão "Espírito Santo" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do Coronado

A audiência de Francisco com os membros da Sociedade das Missões Africanas ficou ainda marcada por um momento de oração a favor do padre Pierluigi Maccalli, que foi sequestrado no Níger
há vários meses e cujo paradeiro permanece desconhecido.
De acordo com o portal Vatican News, o Papa argentino “assegurou a solicitude e atenção da Santa Sé para esta situação preocupante”.
A Sociedade das Missões Africanas é um instituto missionário fundado no século XIX para a evangelização em África, em especial nos países mais abandonados.
No Capítulo Geral em Roma, os membros da Sociedade das Missões Africanas já elegeram um
novo Superior Geral para os próximos 6 anos.
Pela primeira vez foi eleito um sacerdote italiano, o padre Antonio Porcellato, que depois de um
longo período de missão em África, concretamente no Benim, na Nigéria e no Togo, regressou em
2007 ao seu país, na altura para exercer a missão de vice-provincial.
Mais recentemente, em 2013, foi eleito Vigário Geral da Sociedade das Missões Africanas, e encontrava-se a residir na Casa Geral do Instituto em Roma.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

A Comissão de Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão vai começar o seu peditório
anual. A Comissão agradece a colaboração de todos!

∗

Na quinta-feira, dia 23 de maio, há reunião, na Igreja, com os pais das crianças do 6º
ano que vão fazer a Comunhão, por volta das 21.30h (no final do terço).

∗

Convívio Paroquial do Muro: Vamos passar um dia juntos na Quinta da Granja, em
Barcelos, no dia 2 de junho. Ainda há lugares nos autocarros. A saída é da Igreja do
Muro às 8 horas, com paragem na cidade de Barcelos para o pequeno almoço. Os
interessados devem fazer a inscrição e o pagamento até o dia 25 de maio, na sacristia
no início ou no fim das missas.

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

