DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Terça
Dia 2

19.00H
Igreja Muro

30º Dia Maria Elísia Ramos; Rosa Rocha da Assunção

Quarta
Dia 3

19.00h
Igreja S. Mamede

1º Aniv. Falecimento Manuel António Pereira

Quinta
Dia 4

19.00h
Igreja S. Romão

Jorge Manuel Ribeiro Pereira Moreira; Almas de Purgatório

Sexta
Dia 5

19.00h
Igreja S. Mamede
17.00h
Capela S. Pantaleão
18.15h
Igreja S. Mamede

Sábado
Dia 6
19.30h
Igreja S. Romão

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 7

30º Dia Camilo Teixeira da Silva; 1º Aniv. Falecimento Inês da Silva
Castro; Ação de Graças pelos 25 anos de matrimónio de Emília Correia e Ângelo Correia; Ação de Graças pelos 25 anos de matrimónio
de Alexandra Silva e Paulo Silva
1º Aniv. Falecimento Aurélio Santos Lima; Manuel Azevedo Ramos e
família; Ângela Sousa Ramos e marido; Joaquim Mário Moreira Torres e pais; Fernando Augusto Ferreira Maia, pais e irmão; Balsemino
dos Santos Moreira, pais e irmãos; Aires da Silva Brás e esposa;
Otília Lagoa Brás e filhas; Américo da Silva Moreira; Aniv. Carlos
Lourenço da Silva Brás e esposa; Aniv. Natalício Maria Adélia Moreira e sogros; Aniv. Desiderio Fernando Ramos Brás e mãe Olindina
Ramos Brás; 6º Aniv. Falecimento Álvara Sousa Moreira, marido e
filho; Tiago Fontes Araújo
1º Aniv. Falecimento Amadeu Maia Tedim

9.15h
Igreja Muro
10.30h
Capela S. Bartolomeu

Martinho Sousa Santos; Idalina Paiva Oliveira, marido e filhos; Gracinda Nogueira da Silva e marido (Águas); Manuel Augusto Ramos
Martins; Aniv. Natalício Armindo Pinheiro Alves; Aniv. Falecimento
Mário Moreira Nunes, pais, sogros e irmão; Ação de Graças a Nossa
Senhora de Fátima; Ação de Graças a Santa Rita

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Esta semana não há atendimento. Estarei a jogar a Clericus Cup (torneio de futsal entre padres), em
Lousada.
Atendimento pelo Cartório:
Terça-feira das 17.30h às 19.00h na Residência Paroquial do Muro. Quinta-feira das 17.30h às 19.00h
na Residência de S. Romão. 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.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com; Publicação: Semanal; Tiragem: 1000 exemplares; Propriedade: Paróquias de: S. Cristóvão do Muro, S. Mamede e S. Romão Coronado
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13º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A liturgia de hoje sugere que Deus conta connosco para intervir no mundo, para transformar e
salvar o mundo; e convida-nos a responder a esse
chamamento com disponibilidade e com radicalidade, no dom total de nós mesmos às exigências
do "Reino".
A primeira leitura apresenta-nos um Deus que,
para atuar no mundo e na história, pede a ajuda
dos homens; Eliseu (discípulo de Elias) é o homem que escuta o chamamento de Deus, corta
radicalmente com o passado e parte generosamente ao encontro dos projetos que Deus tem para ele.
O Evangelho apresenta o "caminho do discípulo"
como um caminho de exigência, de radicalidade, de entrega total e irrevogável ao "Reino". Sugere, também, que esse "caminho" deve ser percorrido no amor e na entrega, mas sem fanatismos nem fundamentalismos, no respeito absoluto pelas opções dos outros.
A segunda leitura diz ao "discípulo" que o caminho do amor, da entrega, do dom da vida, é um caminho
de libertação. Responder ao chamamento de Cristo, identificar-se com Ele e aceitar dar-se por amor, é
nascer para a vida nova da liberdade.

In Dehonianos

“Tu és o Filho do Deus Vivo! (Mt 16,16). Pedro fala aqui por todos os apóstolos, em nome de
todos; será assim em todos os séculos. Terá merecido esta graça pela simplicidade da sua
fé, pela docilidade da sua alma. Que lição para nós!”
Padre Dehon

Vaticano: Bento XVI reafirma unidade da Igreja Católica, em volta de Francisco
Cidade do Vaticano, 28 jun 2019 (Ecclesia) – O
Papa emérito Bento XVI reafirmou a unidade da
Igreja Católica, em volta de Francisco, seu sucessor.
“O Papa é um, Francisco. A unidade é mais forte
do que as divisões”, refere, numa declaração ao
jornal italiano ‘Corriere della Sera’, divulgada
hoje.
Bento XVI, de 92 anos, assinala que a unidade
da Igreja “está sempre em perigo”, há séculos,
por causa de “guerras, conflitos internos, ameaças de cismas”.
Joseph Ratzinger nasceu em Marktl am Inn (Alemanha), no dia 16 de abril de 1927, um Sábado Santo, e passou a sua infância e adolescência em Traunstein, uma pequena localidade
perto da Áustria.
Nos últimos meses da II Guerra Mundial (1939-1945), foi arrolado nos serviços auxiliares antiaéreos pelo regime nazi.
Juntamente com o seu irmão Georg, foi ordenado padre a 29 de junho de 1951; dois anos
depois, doutorou-se em teologia com a tese ‘Povo e Casa de Deus na doutrina da Igreja de
Santo Agostinho’.
De 1962 a 1965, participou no Concílio Vaticano II como ‘perito’, após ter chegado a Roma
como consultor teológico do cardeal Joseph Frings, arcebispo de Colónia.
Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou-o arcebispo de Munique e Frisinga; a 28
de maio seguinte, recebeu a sagração episcopal e escolheu como lema episcopal
‘Colaborador da verdade’.
O mesmo Paulo VI criou-o cardeal, no consistório de 27 de junho de 1977.
Em 1978, participou no Conclave, celebrado de 25 a 26 de agosto, que elegeu João Paulo I;
este nomeou-o seu enviado especial ao III Congresso Mariológico Internacional que teve lugar
em Guaiaquil (Equador) de 16 a 24 de setembro; no mês de outubro desse mesmo ano, participou também no Conclave que elegeu João Paulo II.
O Papa polaco nomeou o cardeal Ratzinger como prefeito da Congregação para a Doutrina da
Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional, em 25
de novembro de 1981.
No dia 19 de abril de 2005 foi eleito como o 265.º Papa, sucedendo a João Paulo II; a 11 de
fevereiro de 2013, Dia Mundial do Doente e memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes,
Bento XVI anunciou a renúncia ao pontificado, com efeitos a partir do dia 28 do mesmo mês,
uma decisão inédita em quase 600 anos de história na Igreja Católica.
Desde a sua renúncia, o Papa emérito tem mantido uma vida reservada no Mosteiro ‘Mater
Eclesiae’, do Vaticano, sem aparições públicas desde julho de 2016.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Cristóvão do Muro

∗

O Convívio Paroquial do passado dia 2 de junho, organizado pelas nossas Zeladoras
e Conselho Económico angariou 2.196,00€ para o Fundo Paroquial. Quero agradecer
a iniciativa, a organização e o dia, que, de facto, foi uma maravilha! Já está marcado o
próximo, que será no dia 24 de maio de 2020. Iniciativas como estas promovem a
comunhão na nossa Comunidade e é este o caminho que gostava de ver, cada vez
mais!

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

XIV Edição do Clericus Cup 2019 realiza-se em Lousada
Porto, 26 jun 2019 (Ecclesia) – A XIV edição do
Clericus Cup de Portugal (torneio de futsal entre
padres) realiza-se de 01 a 03 de julho, em Lousada
(Diocese do Porto).
Neste torneio participam cerca de uma centena de
padres católicos provenientes de vários pontos do
país e, este ano, a iniciativa conta com 08 equipas:
Vila Real (campeões da última edição), Viana Castelo, Braga, Porto, Lamego, Viseu, Guarda e Vicentinos/Alentejo, realça uma nota enviada à
Agência ECCLESIA
O torneio vai decorrer no pavilhão desportivo municipal de Lousada e no pavilhão da freguesia
de Meinedo.
Os primeiros jogos serão no dia 01, das 16h30 às 18h30; no dia 02, de manhã, entre as 10h00
e as 12h00 e, à tarde, entre as 15h30 e as 17h30; no dia 03 jogar-se-ão as meias-finais, às
16h00, estando a final prevista para as 19h00, no pavilhão municipal.
Para além da vertente desportiva, este torneio tem “uma vertente lúdica e de convívio salutar”,
lê-se no comunicado.
Durante alguns dias, os participantes têm “a oportunidade de rever colegas, de partilhar experiências, de rezar juntos, bem como momentos de lazer, tão necessários ao espírito de grupo
e à comunhão entre todos”.

