HORÁRIOS DAS MISSAS

Boletim Paroquial

AVISOS

S. Cristóvão do Muro

¨ Terça-Feira, dia 24 de Maio às 19.00h. 7º Dia Leonel Armando Ferreira dos Santos

¨ Quinta-Feira, dia 26 de Maio às 9.15h. Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
¨ Sábado, dia 28 de Maio às 17.00h. 30º Dia Deolinda da Costa Martins

Domingo da Santíssima Trindade - Ano C

Boletim n.º200
Semana de 22 a 29 de Maio de 2016

¨ Domingo, dia 29 de Maio a Eucaristia é na Capela de S. Pantaleão, no final da Procissão de velas, que começa às 21h, no Lugar de Agra da Cana.
ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Terça-feira das 17.00h até às 18.45h na Igreja do Muro, na quarta-feira, das 16h até às 18.45h, 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.
Nota: O Clube Slotcar da Trofa entregou-me a quantia de 100€, referentes à utilização do Salão Paroquial. Desde
já, muito obrigado.

“Santíssima Trindade”

A Solenidade que hoje celebrámos não é um convite a decifrar a mistério que se es-

conde 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

Nota: O grupo de dança das senhoras de S. Cristóvão do Muro, entregou-me 890€ referentes ao espetáculo de
angariação de fundos que realizaram para a ajuda com as despesas do Salão Paroquial. A elas agradeço, mais do
que a quantia angariada, o gesto. Pois é em gestos pequeninos mas concretos, que se constrói Comunidade.

amor estão inscritos e manifestam-se aos homens na beleza e na harmonia das obras criadas

Nota: Depois de ter reunido com os moradores de Agra da Cana, responsáveis este ano pela Procissão do encerramento do mês de Maria, decidimos que a Procissão se realizará no domingo, dia 29 de Maio, em vez de dia 30,
como já tinha sido anunciado. Assim sendo, começaremos a nossa Procissão no Lugar de Agra da Cana, com a
recitação do Terço e seguiremos até à Capela de S. Pantaleão onde celebraremos Eucaristia. Nesse domingo não
há a habitual Eucaristia às 9.15h, uma vez que celebraremos Eucaristia à noite.

“justifica”, de forma gratuita e incondicional. É através do Filho que os dons de Deus/

Nota: No próximo dia 29 de Maio, realiza-se uma caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o Can-

da histórica através do Espírito. A meta final desta “história de amor” é a nossa inserção

cro, promovida pelo Clube Slotcar da Trofa, que terá início às 10h da manhã, com partida e chegada junto à sua
sede, que fica situada no Complexo Municipal Aquaplace.

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 a 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

(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

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 caminhaplena na comunhão com o Deus/amor, com o Deus/família, com o Deus/comunidade.

E tudo começou no dia 6 de Novembro de 2011, com estas palavras no nosso boletim paroquial: “Eis o nosso boletim paroquial. Esperemos que seja um meio de reflexão, de informação e de organização de toda a nossa vida, enquanto comunidade cristã.
No nosso boletim constará sempre uma referência á vida da Igreja, enquanto comunidade
Universal, teremos sempre a Liturgia da Palavra de cada Domingo, com uma breve reflexão, e teremos também os “avisos”, que orientarão a nossa vida paroquial.”
Espero que ao longo destas 200 edições, o nosso Boletim tenha correspondido aos anseios
da nossa Comunidade Paroquial.
Padre Rui Miguel

Paróquia de S. Cristóvão do Muro

Paróquia de S. Cristóvão do Muro
Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo - Dia 26 de Maio

No centro da Solenidade deste domingo está quer a celebração de Deus que alimenta o seu povo

e que, no seu Filho, dá-lhe o alimento supremo e eterno, quer a grande Eucaristia dos crentes.

Para exprimir esta oração de louvor e de agradecimento, que dirigimos ao Senhor acolhendo o

dom do seu amor, a Escritura emprega duas palavras: a bênção (primeira leitura) e a ação de

graças (segunda leitura). Estas duas dimensões de oração estão intimamente ligadas e devem
habitar a nossa vida para além da missa, para testemunhar todo o amor com o qual Cristo ama os

homens (Evangelho). A Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é a festa da Pessoa
de Cristo. Ao levantarmos os olhos para o Pão e o Vinho consagrados, só podemos dizer: «É
mesmo Ele! Meu Senhor e meu Deus!»
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Nota: A Sagrada Comunhão, apenas será distribuída nos dias em que não haja Eucaristia na
Paróquia

