DIA

HORA/LOCAL

Terça
Dia 18

19.00H
Igreja Muro

Quarta
Dia 19

19.00h
Igreja S. Mamede

INTENÇÕES

30º Dia Albertina Ferreira Pereira da Costa; 30º Dia Maria Júlia Mamede Vieira de Sá
Solenidade de Corpo de Deus

8.00h
Igreja S. Romão
Quinta
Dia 20

Sexta
Dia 21

Sábado
Dia 22

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Igreja S. Mamede

Primeira Comunhão. No final, Procissão com o itinerário habitual.

19.00h
Igreja S. Mamede

30º Dia Albertina Ferreira Pereira da Costa; 30º Dia Maria Júlia Mamede Vieira de Sá; Aniv Natalício Celeste Araújo Moreira

11.00h
Capela S. Pantaleão

Encerramento da Catequese. Festa do Envio (10º ano da Catequese)
Nesta Eucaristia pode haver intenções

15.30h
Centro Social e
Paroquial S. Mamede

Missa do Doente. Festa do Envio (10º ano da Catequese)
Nesta Eucaristia pode haver intenções

19.30h
30º Dia Lúcio da Silva Santos; 1º Aniv. Falecimento Maria Rosa da
Capela S. Bartolo- Silva Pesqueira; Manuel Azevedo Ramos e família; Manuel Fernando
meu
Paiva de Sousa, pais e irmão; José Ferraz, filho e família; Armindo
Moreira Maia; Maria Rosa Rodrigues Silva; Graciano Augusto de Sousa e Cunha e sogro; Aniv. Osvaldo Lagoa de Sousa e Silva e esposa;
Aniv. António Ferreira da Costa e esposa; Aniv. Natalício Artur Ramos
Martins; 7º Aniv. Falecimento Maria Emília Oliveira da Silva
8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 23

9.15h
Igreja Muro
9.30h
Igreja S. Romão

Primeira Comunhão. De seguida, Procissão com o itinerário habitual.

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Na terça-feira das 16.30h às 18.45h na Residência Paroquial do Muro. Na quarta-feira das 9.00h
até às 10.30h, na Igreja de São Mamede. Quinta-feira não há atendimento.
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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SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE
A Solenidade que hoje celebrámos não é um convite a
decifrar a mistério que se esconde por detrás de “um
Deus em três pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar
nesse mistério de amor.
A primeira leitura sugere-nos a contemplação do Deus
criador. A sua bondade e o seu amor estão inscritos e
manifestam-se aos homens na beleza e na harmonia
das obras criadas (Jesus Cristo é “sabedoria” de Deus
e o grande revelador do amor do Pai).
A segunda leitura convida-nos a contemplar o Deus
que nos ama e que, por isso, nos “justifica”, de forma
gratuita e incondicional. É através do Filho que os
dons de Deus/Pai se derramam sobre nós e nos oferecem a vida em plenitude.
O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contemplar o amor do Pai, que se manifesta na doação e na
entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa caminhada histórica através do Espírito. A meta
final desta “história de amor” é a nossa inserção plena na comunhão com o Deus/amor, com o Deus/
família, com o Deus/comunidade.
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 defende «transição energética radical», perante responsáveis de empresas petrolíferas
«O tempo está a esgotar-se», denuncia o Papa Francisco
Cidade do Vaticano, 14 jun
2019 (Ecclesia) – O Papa apelou hoje no Vaticano a uma
“transição energética radical”,
falando perante responsáveis
de empresas petrolíferas convocados pelo Departamento
para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral (Santa
Sé).
“Hoje, é necessária uma transição energética radical para
salvar a nossa casa comum.
Ainda há esperança e tempo
para evitar os piores impactos da mudança climática, desde que haja uma ação rápida e resoluta”, declarou Francisco, numa audiência que decorreu na Casina Pio IV.
A intervenção abordou os riscos das mudanças climáticas e sublinhou que “o tempo está a
esgotar-se”.
“Não nos podemos dar ao luxo de esperar que os outros se adiantem, ou dar prioridade aos
benefícios económicos de curto prazo. A crise climática exige ação específica de nós, aqui e
agora, e a Igreja está totalmente comprometida em fazer sua parte”, apontou.
O encontro com responsáveis de empresas petrolíferas mundiais tem como tema ‘A transição
energética e a proteção da casa comum’.
“A crise ecológica de hoje, especialmente a mudança climática, ameaça o futuro da família
humana”, denunciou o Papa.
Francisco assinalou a importância de respeitar o limiar máximo de aumento da temperatura
nos 1,5º C.
“Em face de uma emergência climática, devemos tomar as medidas adequadas, a fim de evitar cometer uma grave injustiça em relação aos pobres e às gerações futuras”, sustentou o
pontífice.
A reunião promovida pelo Vaticano debateu a transição energética e a transparência na notificação de riscos climáticos.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

No sábado, dia 22, excecionalmente a missa realiza-se às 11 horas, não havendo a
habitual Eucaristia das 17 horas.

∗

A comissão de festas de São Cristóvão e São Pantaleão vai realizar no dia 22 de junho, a partir das 18.30h, um arraial dos santos populares no recinto são Pantaleão
com sardinhas, fêveras e caldo verde acompanhado com bom vinho e música ao
vivo. Compareçam!

∗

A Associação Recreativa Juventude do Muro organiza a 8ª Caminhada «Ponha-se a
andar» dia 30 de Junho de 2019 com inicio pelas 9:00. Sendo já uma tradição, este
ano estará inserida nas comemorações do 41° aniversário da AR Juventude do Muro.
Com um percurso de dificuldade média baixa com partida e chegada na sede da ARJ
Muro e com cerca de 7,5 km por caminhos pouco usados que levam as pessoas a
conhecer sítios e paisagens que habitualmente passam despercebidas á comunidade.
Será uma manhã diferente divertida e de bem estar geral que trará mais cor e movimento á freguesia do Muro. Antes da caminhada propriamente dita teremos uma aula
de

aquecimento

para

ativação

corporal

e

já

aí

começará

a

animação.

As inscrições já estão abertas têm um custo desde 3€ com oferta de t-shirt água e
várias surpresas e podem ser feitas na sede da ARJ Muro ou junto de membros da
organização até dia 23 de Junho

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

