DIAS

HORAS

INTENÇÕES

10

Terça-feira

MF: São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja
Aniversário de nascimento: Pura Esteves da Costa Jácome.
17h00
Outras: Joaquim de Oliveira Paiva.
Almas do Purgatório.

12

Quinta-feira

17h00 MF: Beata Joana de Portugal, virgem +1490
FESTA: São Matias, Apóstolo e mártir

14

15

Sábado

Domingo

1º Vésperas do V Domingo da Páscoa
Aniversário de falecimento: Manuel Joaquim Ramos da Silva [pais Alípio José da Silva e Conceição
Moreira Pinto Ramos.
17H00
Outras: Manuel Enes Moreira, Silvina Enes Moreira e obrigações da casa; Eduardo Lourenço Pires
Moreira, e seu neto Vicent Moreira e obrigações da casa; Maria Luísa Moreira Martins Meixedo
Rodrigues e sua filha Aida da Conceição Meixedo Rodrigues; Maria Odete da Costa Oliveira Enes
e seu marido Adalberto da Silva Enes; Fernando Afonso Branco e sogros
V DOMINGO da Páscoa
Pelo Povo confiado ao Pároco.
30º Dia de falecimento: Glória de Matos Enes do Vale.
09h00
Outras: Manuel Ferreira de Sousa; José Moreira da Rocha e seus sogros, Manuel Fernandes Pires
Moreira e Laurinda Fernandes Enes; Artur Afonso Freixo Pereira e obrigações da casa; Silvestre
Afonso de Morais.
MÊS DE MAIO, MÊS DE MARIA: Há vários séculos, a Igreja Católica dedica todo o

mês de maio para honrar a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa.
A ideia de um mês dedicado, especificamente, a Maria remonta aos tempos
barrocos – século XVII. Apesar de nem sempre ter sido celebrado em maio, o
mês de Maria incluía trinta exercícios espirituais diários em homenagem à
Mãe de Deus.
Foi nesta época que o mês de maio e de Maria combinaram, fazendo com
que esta celebração conte com devoções especiais organizadas cada dia
durante todo o mês. Este costume durou, sobretudo, durante o século XIX e é
praticado até aos dias de hoje, tendo ganhado maior incremento, entre nós
portugueses, a partir das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos na
Cova da Iria.
Nossa Senhora, em Fátima, recomendou que rezássemos o terço, não só no
mês de maio, mas todos os dias e, nas aparições de maio e setembro, pediu aos santos pastorinhos Francisco e Jacinta e à
venerável pastorinha Lúcia que rezassem o terço todos os dias para se obter a paz para o mundo que estava a sofrer com a
primeira guerra mundial.
Recentemente o Papa Francisco pediu aos cristãos de todo o mundo que rezassem o terço todos os dias para se encontrar a
Paz.
A paz neste mundo, está muito ameaçado pela eminência de uma terceira guerra mundial e nuclear, da qual Nossa Senhora do
Rosário tanto falou aos Pastorinhos de Fátima, é motivo suficiente para nos mobilizar a todos em torno de Maria.
Aproveitemo-lo bem e, tanto quanto for possível, em Comunidade. Não faltarão, com certeza, razões para rezar à nossa Mãe
Bendita.
NOTA: O terço do Rosário, que teve o seu início no passado domingo, dia 01 de Maio, está a ser rezado na Igreja Paroquial, 30
minutos antes da celebração eucarística semanal e dominical e na capela de São Paio, todos os dias deste mês, às 20h30.
Site da Paróquia: www.paroquiacarreco.org

Contacto do Pároco: 916 745 604

Email: paroquiacarreco@hotmail.com

