HORÁRIOS DAS MISSAS

Boletim Paroquial

AVISOS

S. Cristóvão do Muro

¨ Terça-Feira, dia 10 de Maio às 19.00h. 30º Dia Bernardina Goullart
¨ Sábado, dia 14 de Maio às 17.00h.

Solenidade da Ascensão - Ano C

¨ Domingo, dia 15 de Maio às 9.15h.
ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Terça-feira das 17.00h até às 18.45h na Igreja do Muro, na quarta-feira, das 16.00h até às 17.30h , na Igreja
de São Mamede e na quinta-feira não há atendimento.
Atendimento pelo Cartório:
Sábado das 10.00h até às 12.00h, 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.
VENDA DE BOLOS
O Grupo de Jovens pede para avisar que irão continuar com as suas vendas de bolos, de modo a angariarem
os fundos para participarem nas Jornadas Mundiais da Juventude deste ano com o Papa, na Polónia.
As vendas serão feitas de, aproximadamente, 15 em 15 dias, no final das missas, se as condições atmosféricas assim o permitirem.
O Grupo agradece a contribuição e o apoio que a Paróquia lhes tem prestado.

Comissão de Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão:
- A Comissão de Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão vem por este meio informar, que irá começar este
fim de semana o peditório anual para as Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão.
- A Comissão de Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão vem por este meio informar, que quem pretenda
cumprir a promessa de enfeitar os andores da festa deste ano é o favor de comunicar o Srº José Gil –
915306260.
A Comissão de Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão vem por este meio informar, que no dia 21 de Maio
( Sábado ) às 20h30 no Salão Paroquial do Muro irá realizar um Jantar de Fados com o objetivo de angariar
fundos para as festas. Quem pretender ir é favor de comunicar o Srº Carlos Campos – 968495233
Nota: O Grupo de Jovens Juventude Sem Fronteiras do Muro está a organizar uma excursão a Viana do
Castelo, que se vai realizar no Sábado de 10 de Junho. Esta atividade consiste num dia bem passado na
Quinta da Presa, com almoço e lanche à discrição.
A saída do Muro está prevista para as 8h da manhã. Pelo caminho, haverá uma pequena paragem em Póvoa
de Varzim e, à chegada de Viana, o Padre Rui irá connosco e celebrará Eucaristia na Igreja de Santa Luzia.
A chegada ao Muro está prevista para as 20h.
O preço por inscrição na atividade é de 25€, no qual estão incluídas a viagem de autocarro e a quinta.
Tal como tem vindo a acontecer, a receita irá reverter para a participação dos jovens do grupo nas Jornadas
Mundiais da Juventude, com o Papa Francisco, em Cracóvia.
O Grupo de Jovens convida à participação de todos os que queiram passar um dia tranquilo, alegre e relaxado, na sua companhia e dos seus.
Para esclarecimento de dúvidas e inscrições, devem dirigir-se ao Paulo Sousa (918045680) ou ao Pedro
Amaro (6071863)
Visite o nosso site: http://paroquiadomuro.pt.

Pároco: Pe Rui - 916987634; miguelalves1983@hotmail.com
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“A Ascensão do Senhor”

A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que, no final de um caminho

percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, em comunhão com Deus. Sugere, também, que Jesus nos deixou o testemunho e que somos agora nós, seus seguidores, que devemos
continuar a realizar o projeto libertador de Deus para os homens e para o mundo.

O Evangelho apresenta-nos as palavras de despedida de Jesus que definem a missão dos discípulos no mundo. Faz, também, referência à alegria dos discípulos:

essa alegria resulta do reconhecimento da presença no mundo do
projeto salvador de Deus e resulta do facto de a ascensão de Jesus
ter acrescentado à vida dos crentes um novo sentido.

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa:

Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou

na vida definitiva da comunhão com Deus – a mesma vida que
espera todos os que percorrem o mesmo caminho de Jesus. Quanto

aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante, mas têm de ir para o meio dos homens continuar o projeto de Jesus.

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que
foram chamados (a vida plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa

esperança de mãos dadas com os irmãos – membros do mesmo “corpo” – e em comunhão com
Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo reside nesse “corpo”.

·

Avisos Inter Paroquiais
Semana da Vida: de 15 a 22 de Maio. Cuidar da Vida… A terra é a nossa casa.

Paróquia de S. Cristóvão do Muro

Paróquia de S. Cristóvão do Muro
Vaticano: Papa denuncia discriminação das mulheres

Vídeo de oração para maio evoca vítimas de violência sexual e escravidão
Cidade do Vaticano, 05 maio 2016 (Ecclesia) – O Papa denunciou no seu quinto vídeo com intenções de oração a discriminação das mulheres em todo o mundo, evocando em particular as
vítimas de violência sexual e escravidão.

“Devemos condenar a violência sexual que as mulheres sofrem e eliminar os obstáculos que

impedem a sua inserção plena na vida social, política e económica”, refere Francisco, numa in-

tervenção divulgada através do YouTube pelo Apostolado da Oração, a rede mundial que divulga as intenções propostas pelo pontífice.

O Papa sustenta que não é “suficiente” reconhecer o contributo das mulheres “em todas as áreas
do agir humano, a começar pela família.

“Temos feito muito pouco pelas mulheres que se encontram em situações muito duras, desprezadas, marginalizadas e até reduzidas à escravidão”, lamenta.

‘O Vídeo do Papa’ é uma plataforma lançada pela Rede Mundial de Oração do Papa - Apostolado da Oração (AO), da Companhia de Jesus, através da qual Francisco convida homens e mulheres do mundo inteiro a unir-se às suas intenções.

O vídeo é também disponibilizado na rede social facebook, em www.facebook.com/

ovideodopapa, com outras informações sobre esta iniciativa e interação com a comunidade que
a integra.

De acordo com o AO, estima-se que façam parte da Rede Mundial de Oração do Papa mais de
30 milhões de pessoas, em dez idiomas.
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‘O Vídeo do Papa’ foi idealizado e realizado pela agência La Machi, Consultora de Comunica-
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Todos os meses, o Papa confia duas intenções de oração: uma universal, com temáticas que ape-
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ção para Boas Causas, e conta com o apoio do AO-Portugal.

lam a todos os homens e mulheres de boa vontade; e outra pela evangelização, mais centrada na
vida da Igreja e na sua missão.

“Se consideras que isto é justo, faz este pedido comigo: para que, em todos os países do mundo,
as mulheres sejam honradas e respeitadas, e seja valorizada a sua imprescindível contribuição
social”, pede Francisco, neste mês de maio.

Visite o nosso blogue: http://paroquiadomuro.blogspot.pt/
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Eucaristia

Zeladoras

Eucaristia

Leitores

D. Aurora

Catequistas

D. Maria José

Acólitos

Eucaristia (capela)

1º e 3º Ano de Catequese

Sr. José Maria
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Sr.Dario
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D. Aurora

D. Maria José

Sr. José Maria
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Sr.Dario
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D. Aurora

Grupo Coral

Conferência Vicentina
Grupo de Jovens

Conferência do Santíssimo Sacramento
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Conselho Económico
Comissão de Festas

4º e 5º e 6º Ano de Catequese
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Conferência do Santíssimo Sacramento
10º Ano de Catequese
Conselho Económico
Comissão de Festas

2º e 9º Ano de Catequese
Zeladoras

Encerramento do Mês de Maria, fica à responsabilidade do Lugar de Agra da Cana.
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Nota: A Sagrada Comunhão, apenas será distribuída nos dias em que não haja Eucaristia na
Paróquia

