DIAS

10

HORAS

INTENÇÕES
MO: Santo Anjo de Portugal

Quinta-feira

17h00 Aniversário de nascimento: Cecília Enes Moreira.
Outras: António Ramos Salé.

12
Sábado

13
Domingo

Imaculado Coração da Virgem Santa Maria
I Vésperas do XI Domingo do Tempo Comum
Aniversário de nascimento: Eufrasina Gonçalves de Araújo.
Aniversário de falecimento: José dos Santos Rocha; Ernestina Gonçalves Ramos Pita [e seu marido
17h00 Daniel Afonso Rodrigues Pita; Alexandrina da Silva Lima [e seus pais Casimiro Lima e Maria Silva;
Rafael de Arieira Quesado [e seu filho Mário José de Oliveira Quesado.
Outras: Eduardo Lourenço Pires Moreira, seu neto Vicent Moreira e obrigações da casa; Manuel
Queirós sua esposa Cristina de Sousa e filho José Manuel de Sousa Queirós; Maria Luísa Moreira
Martins Meixedo Rodrigues; Manuel Augusto Gonçalves.
Santo António de Lisboa, Presbítero e Doutor da Igreja +1231 {2º Padroeiro de Portugal}
XI DOMINGO do Tempo Comum
Pelo Povo confiado ao Pároco.
09h00 Outras: Manuel Enes Moreira, Silvina Enes Moreira e intenções da Casa da Moça; Artur Afonso
Freixo Pereira e obrigações da casa do Louvado; Silvestre Manuel Salgueiro Enes Rocha; Manuel
Ferreira de Sousa; Maria de Lurdes Enes Pereira, Alice Alves da Costa e José Silva Cravo.
Pelos Associados vivos e falecidos do Sagrado Coração de Jesus.

PEREGRINAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: No próximo domingo, dia 13 de Junho, o Administrador Diocesano,

Monsenhor Sebastião Pires Ferreira, preside, pelas 11h00, à Eucaristia da Solenidade do Sagrado Coração de
Jesus no Parque das Tílias, junto ao Santuário Diocesano com o mesmo nome, sito no monte de Santa Luzia
em Viana do Castelo. A celebração está aberta a quem o desejar, no estreito cumprimento das recomendações
higiéno-sanitárias para este tempo pandémico.
Este ano, e mais uma vez, a pandemia Covid-19 impede a realização da peregrinação nos moldes habituais.

FRANCISCO CONVIDA A REZAR ORAÇÃO DOS “PORQUÊS”: O Papa disse que os católicos podem rezar uma oração dos “porquês”, perante

os momentos dolorosos da vida, alertando contra distracções e a preguiça espiritual que dificultam a vivência espiritual.
"Quando nos zangamos um pouco com Deus e começamos a dizer ‘por quê?”, estamos a atrair o coração do nosso Pai para a
nossa miséria, para as nossas dificuldades, para a nossa vida. Zangar-se com Deus faz bem, pois faz despertar a relação de
filho com o Pai, de filha com o Pai, que nós temos de ter com Deus”, indicou. Francisco realçou que a vida espiritual de muitos
santos incluiu momentos de “desolação” e silêncio, convidando os católicos a nunca desanimar, neste esforço de oração.
VACINAÇÃO COVID 19 | MAIORES DE 45 ANOS: O sistema de auto-agendamento para a vacina contra a Covid-19

já está disponível para as pessoas com mais de 45 anos. “Quem se propuser ao auto-agendamento terá
vaga a partir de 14 de Junho”.
Interessados devem entrar no portal do auto-agendamento no site da DGS em: covid19.min-saude.pt/
pedido-de-agendamento Assim que escolher o local de vacinação, vai-lhe ser apresentada a primeira
data disponível, podendo aceitá-la ou escolher uma outra que lhe seja mais conveniente. No caso de não haver nenhuma data
disponível, pode optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou então, escolher uma outra data num outro
local. Caso tenha corrido tudo bem, ou seja, caso tenha conseguido agendar o dia e o local, vai depois receber um SMS pelo
número 2424 "com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido".
Depois, no dia agendado, é só deslocar-se até ao local de vacinação escolhido, na hora indicada.
Recorde-se que este formulário destina-se apenas à primeira inoculação da vacina contra a covid-19.
Site da Paróquia: www.paroquiacarreco.org

Contacto do Pároco: 916 745 604

Email: paroquiacarreco@hotmail.com

