DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 28

19.00H
Igreja Muro

Quarta
Dia 29

19.00h
7º Dia Joaquim Fernando Lima Gomes
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 30

19.00h
Igreja S. Romão

Sexta
Dia 31

Não há missa

Sábado
Dia 1

INTENÇÕES

7º Dia Lúcio da Silva Santos; Almas de Purgatório

17.00h
Capela S. Pantaleão
18.15h
30º Dia António Augusto Pires Brandão; 1º Aniv. Falecimento MaIgreja S. Mamede ria das Dores Faria Pereira
19.30h
Igreja S. Romão

Manuel Azevedo Ramos e família; Ângela Sousa Ramos, marido;
Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira
Maia, pais e irmão; Balsemino dos Santos Moreira, pais e irmãos;
Alberto Cândido Pereira da Silva, pais, sogros e família; Manuel
Gonçalves de Sousa, esposa e filhos; Ilda Maria da Silva Areal e
marido Joaquim Sousa Moreira e mãe; Aniv. Falecimento Maria
Emília Sousa Ramos

8.00h
No final, romagem ao cemitério onde lembramos todos os que
Igreja S. Mamede faleceram no mês de Maio
9.15h
Domingo Igreja Muro
Dia 2
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Não há missa. Realizamos o nosso Convívio/Passeio Paroquial
Martinho Sousa Santos; António Marques Gomes; Palmira Marques Gomes; Margarida de Abril; Alzira Dias Moreira; António
Ferreira Lopes; Maria Madalena Silva Martins; Aniv. Natalício
Francisco da Costa Veloso

⇒ 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 345 - Ano C - De 26 de Maio a 2 de Junho de 2019

VI DOMINGO DA PÁSCOA

Na liturgia deste domingo sobressai a promessa de
Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história:
não estamos sozinhos; Jesus ressuscitado vai sempre
ao nosso lado.
No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se hão
-de manter em comunhão com Ele e reafirma a sua
presença e a sua assistência através do “paráclito” –
o Espírito Santo.
A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a
confrontar-se com os desafios dos novos tempos.
Animados pelo Espírito, os crentes aprendem a discernir o essencial do acessório e atualizam a proposta central do Evangelho, de forma que a mensagem
libertadora de Jesus possa ser acolhida por todos os
povos.
Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta final da caminhada da Igreja: a “Jerusalém messiânica”, essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, da felicidade total.

In Dehonianos

“Uma das melhores marcas da bondade de todas as inspirações do Espírito é a paz, a tranquilidade do coração que as recebe. O Espírito vem como um vento impetuoso (Ac 2,2), mas
não derruba os Apóstolos. Repousa sobre cada um deles.”
Padre Dehon

Vaticano: Papa incentiva a «cultura da adoção», sem «burocracia» ou «corrupção»
«Precisamos de uma cultura que reconheça o valor da vida», referiu o Papa Francisco

Avisos Inter Paroquiais:

◊ 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

Cidade do Vaticano, 24 mai
2019 (Ecclesia) – O Papa Francisco defendeu hoje no Vatica-

matrimónio.
Programa:

no “uma cultura da adoção”,

• 14h00 - Acolhimento dos Casais Jubilados

lamentando o excesso de

• 15h00 - Preparação para a Eucaristia

“burocracia” e mesmo a

• 15h30 - Celebração da Eucaristia, com a Bênção personalizada feita pelo Sr. Bispo

“corrupção” que existem nestes

do Porto D. Manuel Linda e a entrega do respetivo diploma.

processos.

As Inscrições devem ser efetuadas até este fim de semana, junto dos elementos da

“Muitas famílias que não têm

Pastoral Familiar ou na sacristia.

filhos, certamente, gostariam

A nossa Vigararia irá disponibilizar um autocarro para os casais que assim o deseja-

de ter um, através da adoção:

rem. Preço por casal de 10,00€ e com saída prevista às 11h00. Domingo dia 9 de

vamos em frente, criemos uma cultura da adoção porque as crianças abandonadas, sozi-

Junho, às 15h30 no Salão Paroquial do Muro, terá lugar uma reunião preparatória

nhas, vítimas de guerra e por aí fora são tantas”, assinalou, num discurso improvisado pe-

para este dia diocesano.

rante administradores, profissionais e crianças tratadas no Instituto Hospital dos Inocentes,

◊ No mês de Maio haverá ainda a seguinte sessão de Preparação de Adultos para o

de Florença.

Crisma:

“Tantas vezes há pessoas que querem adotar crianças, mas existe uma burocracia tão

- 31.05.2019 - Sessão "Espírito Santo" - 21h30 no Salão Paroquial de São Mamede do

grande – quando não há corrupção pelo meio…”, acrescentou.

Coronado

O Papa realçou que “há uma cultura da surpresa” na forma como as crianças olham para o
mundo, “como entram em contacto com a vida”, referindo que os adultos devem “aprender
a fazer o mesmo”.
“Este caminho, essa estrada que todos nós percorremos como criança, devemos retomála”, acrescentou, numa intervenção divulgada pelo portal ‘Vatican News’.
Francisco não leu o discurso que tinha preparado, o qual foi entregue aos membros do

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

Encerramento do mês de Maria: No próximo dia 31, estamos todos convidados a

Instituto Hospital dos Inocentes de Florença, a celebrar seis séculos de história.

participar na Procissão e Eucaristia de encerramento do mês de Maria. A Procissão

“Como precisamos de uma cultura que reconheça o valor da vida, sobretudo da vida mais

terá início no Largo da Venda Velha, pelas 21 horas.

frágil, ameaçada, ofendida, e ao invés de pensar em poder colocá-la de lado, de excluí-la

∗

Convívio Paroquial do Muro: Vamos passar um dia juntos na Quinta da Granja, em

com muros e fechamentos, se preocupe em oferecer cuidados e beleza! Uma cultura que

Barcelos, no dia 2 de junho. Ainda há lugares nos autocarros. A saída é da Igreja do

reconheça em todo rosto, inclusive o menor, o rosto de Jesus”, escreveu o Papa.

Muro às 8 horas, com paragem na cidade de Barcelos para o pequeno almoço.
Nota: Pode consultar o boletim em: http://www.paroquiadomuro.pt

