DIA

HORA/LOCAL

INTENÇÕES

Segunda
Dia 22

10.30
Igreja Muro

Segunda-Feira de Páscoa
30º Dia Maria Olinda Gonçalves dos Santos

Terça
Dia 23

Não há missa

Quarta
Dia 24

19.00h
Igreja S. Mamede

Quinta
Dia 25

Não há missa

Sexta
Dia 26

19.00
Igreja S. Mamede

Sábado
Dia 27

1º Aniv. Falecimento Laurentino da Silva Moreira

30º Dia Manuel José Ramos da Costa;

17.00h
Igreja Muro
18.15h
Igreja S. Mamede

30º Dia Palmira Torres Moreira Maia

19.30h
Igreja S. Romão

1º Aniv. Falecimento Manuel José Torres da Silva; 1º Aniv. Falecimento Manuel Moreira da Silva; Manuel Azevedo Ramos e família;
Joaquim da Silva Dias; Manuel António da Silva Ferreira; Manuel
Augusto Ramos Oliveira; Maria da Silva Paiva, marido e filhos; Joaquim Mário Moreira Lagoa; Aniv. Natalício Justa Moreira Torres; Aniv.
Natalício Manuel Moreira Marques; Ação de Graças a Nossa Senhora
Fátima

8.00h
Igreja S. Mamede
Domingo
Dia 28

9.15h
Igreja Muro

Festa da Vida (8º Ano da Catequese)

10.30h
30º Dia Isaura de Jesus Campos; 30º Dia Américo Alves dos Santos;
Capela S. Bartolo- Helena Sousa Tavares; Ramiro da Silva Oliveira e esposa (Águas);
meu
Laura Silva Santos, marido e filho; Almerinda Silva Brás e irmãos;
Armindo da Silva Cardoso, filho e pais; Maria Deonilde Oliveira Ramos e marido; José Augusto dos Santos, esposa e família; Deolinda
Pereira da Silva e marido; Alberto Cândido Pereira da Silva; Adriano
Alberto Naldinho; Augusto Rogério Batista e esposa; Aniv. João Fernandes; Aniv. Francisco Teixeira e esposa; Aniv. Falecimento Reinaldo Antero Gonçalves Silva; António da Silva Azevedo

⇒ ATENDIMENTO
Feito pelo Pároco:
Esta semana não há atendimento.
Atendimento pelo Cartório:
Quarta-feira das 16h às 19h na Igreja de S. Mamede. 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 340 - Ano C - De 21 a 28 de Abril de 2019

SOLENIDADE DA PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma
existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A
ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que
“passou pelo mundo fazendo o bem” e que, por amor,
Se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os
discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos os homens.
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à
ressurreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a
aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não podem nunca ser geradores de vida
nova; e o discípulo ideal, que ama Jesus e que, por
isso, entende o seu caminho e a sua proposta – a esse
não o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira.
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo Batismo, a continuarem a sua caminhada de vida nova, até à transformação plena que acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a
última fronteira da nossa finitude.

In Dehonianos

Desejo a todos uma Santa Páscoa!!!
São os votos do vosso Pároco

AJUDE-NOS SEM GASTAR!

Papa lavou pés a 12 reclusos em celebração de Quinta-feira Santa
Cerimónia decorreu em Velletri, Roma, com detidos, agentes policiais e pessoal civil
Roma, 18 abr 2019 (Ecclesia) – O
Papa presidiu hoje à Missa vespertina
de Quinta-feira Santa, com o rito de
“lava-pés” na prisão de Velletri, Roma,
perante detidos, agentes policiais e
pessoal civil da instituição.
Francisco lavou, simbolicamente, os
pés a 12 reclusos – nove italianos, um
brasileiro, um da costa do Marfim e
um de Marrocos -, cumprimentando-os
um a um, em seguida; vários dos presos não contiveram a emoção.
O pontífice, recebido com aplausos,
começou por saudar todos os participantes, agradecendo o acolhimento e
uma carta que recebeu de um grupo de presos que não podem estar na Missa.
“Estou muito unido a todos”, disse.
A breve homilia, improvisada, explicou o gesto que o Papa realizou e que se repete nas igrejas católicas de todo o mundo, na celebração que marca o início do Tríduo Pascal.
Jesus, assinalou, tinha “todo o poder”, mas realizou ele próprio o gesto do lava-pés, que era entregue
“aos escravos”, aos seus discípulos, para mostrar que todos são “irmãos no serviço”, não na
“ambição de quem domina o outro”.
O bispo não é o mais importante, o bispo deve ser o mais servidor. Cada um de nós deve ser servidor do outro, esta é a regra de Jesus”
Após ter sublinhado a necessidade de nunca “humilhar os outros”, Francisco sustentou que todos
devem ser “servidores”, apesar dos problemas da vida.
“No nosso coração deve estar sempre este amor de estar ao serviço do outro”, indicou.
O Papa desejou que este gesto do lava-pés inspire todos a “ser mais servidores uns dos outros, mais
amigos, mais irmãos”.
No final da Missa, Francisco ouviu queixas dos responsáveis da instituição por causa da
“sobrelotação” e da falta de atividades que promovam uma reabilitação efetiva dos reclusos.
Trata-se da quinta vez que o Papa dedica a celebração da tarde de Quinta-feira Santa aos presos,
depois de 2018, 2017, 2015 e 2013, tendo lavado os pés a pessoas de várias nacionalidades e confissões religiosas, nessas cerimónias.
Em 2016, o pontífice lavou os pés a refugiados no centro de acolhimento de requerentes de asilo de
Castelnuovo di Porto, a cerca de 30 quilómetros a norte do Vaticano, que recebe sobretudo jovens
refugiados.
Já em 2014, a cerimónia de Quinta-feira Santa foi no Centro ‘Santa Maria della Provvidenza’, da
Fundação Don Carlo Gnocchi, destinado à reabilitação de pessoas com deficiência e idosos, na periferia de Roma.
A Igreja Católica começa a celebrar o Tríduo Pascal com a Missa da Ceia do Senhor, na qual se
repete o gesto do ‘lava-pés’, desde 2016 com mudanças introduzidas pelo Papa que permitem a
participação de mulheres.
Francisco decidiu modificar a rubrica do Missal Romano relativa ao lava-pés de Quinta-feira Santa,
estabelecendo que a participação no rito não seja limitada só aos homens e rapazes.

Vimos pedir-lhe que apoie o Centro Social Paroquial de S. Mamede do Coronado através da sua declaração do IRS.
Ao preencher o IRS pode destinar 0,5% do IRS liquidado no ano 2018. Esta
prática não irá alterar o cálculo do IRS quer em relação ao valor de IRS a reembolsar ou a pagar.
Para o efeito apenas tem que inscrever o NIF 504543454 na declaração do
modelo 3, folha de rosto, Quadro 11, Campo 1101.

Avisos à Comunidade Paroquial de S. Mamede do Coronado

∗

Ofertório: O ofertório das Eucaristias deste fim de semana que reverte para as obras da nossa
Casa Paroquial de S. José totalizou 258,70€. A todos, muito obrigado.

∗
∗

Na quarta-feira, dia 24 de abril, pelas 21 horas, há reunião da Conferência Vicentina.
No próximo dia 05 de Maio, na Eucaristia das 08:00 horas da manhã, a Equipa Pastoral da Família vai assinalar o Dia da Mãe. Convido, desde já, todas as mães para estarem presentes neste
momento de oração. Iremos também fazer a bênção das grávidas, por isso, faço o apelo a todas a
grávidas, que estiverem interessadas em participar, para se inscreverem. As inscrições deverão
ser feitas até ao dia 1 de Maio, no final das Eucaristias junto de algum elemento da Equipa Pastoral ou junto do P.e Rui nos horários de atendimento ou ainda através do facebook da paróquia: https://m.facebook.com/paroquiasmamededocoronado/

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

Avisos Inter Paroquiais:

◊ A pedido do nosso Bispo, D. Manuel Linda, os ofertórios do dia 28 de Abril, dia da Divina
◊

Misericórdia e II Domingo de Páscoa, serão, excecionalmente, para ajudar o povo de Moçambique, vitimado pelo ciclone Idai. Conto com a vossa generosidade!!!
Quarta-feira dia 25 de Abril, em Vilar do Pinheiro (Vila do Conde), realiza-se o dia da catequese e do catequista, com o seguinte programa:

•

09h30 - Receção e boas vindas;

•

10h00 - Tertúlia "Catequese constante renovação";

•

12h00 - Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo Auxiliar do Porto D. Pio Alves com entrega de diplomas referentes ao curso de formação bíblica e iniciação de catequese;

•

13h00 - Almoço partilhado e final da atividade.

◊ No mês de Abril haverá as seguintes sessões de Preparação de Adultos para o Crisma:
- 26.04.2019 - Sessão "Discussão de Temas (Relações Sexuais/Recasados)" - 21h30 no
Salão Paroquial de São Mamede do Coronado"

