JUNHO 2018

INFORMAÇÕES

Recolha de alimentos do Banco Alimentar
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial - Festa da Santa Casa da Misericórdia
Almoço Solidário a favor da Santa Casa no Centro Comunitário
SS. Carlos Lwanga
Conferência na Casa da Vila sobre a Religiosidade Popular
Missa na Igreja Paroquial
3ª feira - 5
Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
4ª feira - 6
Zona 6: Tríduo de preparação para a festa do Sagrado Coração de
Jesus, com oração do terço com o 8º ano de catequese
21.00h Ensaio de Cânticos Litúrgicos
5ª feira - 7
Não há confissões 5ª e 6ª feira
10.00h Reunião do clero da Vigararia na Nazaré
19.00h Missa na Igreja de Freires
20.30h Zona 6: Tríduo de preparação para a festa do Sagrado Coração de
Jesus, com oração do terço com o 3º ano de catequese
21.00h Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático
6ª feira - 8
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
20.30h Zona 6: Tríduo de preparação para a festa do Sagrado Coração de
Jesus, com oração do terço com o 2º ano de catequese
Sábado - 9
12.00h Baptismo
18.00h Missa na Igreja do Casal do Guerra - Festa do Sagrado Coração de
Jesus
19.30h Missa na Igreja Paroquial - entrega do credo para o 5º ano
Domingo - 10 09.00h Missa na Igreja Paroquial
X Domingo
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Tempo
12.00h Zona 9 - Missa de Festa do Anjo de Portugal
Comum
12.30h Baptismo
12.30h Zona 6: Continuação da Festa do Sagrado Coração de Jesus com
almoço no clube (inscrições para o número 966932135)
Santo Anjo da
16.00h Oração pelas vocações de consagração especial
Guarda de Portugal 18.30h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo - 3
IX Domingo
Tempo
Comum

09.00h
11.30h
12.30h
16.00h
18.30h
18.30h
20.30h

* Missa ferial na igreja paroquial: 3ª às 19.00h, de 4 a 6ª feira às 08.30h.
* Atendimento de Reconciliação após a Missa, quando possível
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 09h às 11h e das 15.00h às 18.30h; sábados das 10h às 11h

Em Agenda :
16 de junho: Jovens - III Conferência Vicarial em Alcobaça com o tema “Ciência e Fé” com a
presença do Dr. Bernardo Mota
17 de Junho: Festa da Santa Unção com o 3º ano da catequese
22 de Junho: Reunião geral de catequistas às 21.15h
24 de Junho: Passeio da Zona 8 a Lisboa

IX Domingo do Tempo Comum - Ano B

Nº 742
3 de Junho
de 2018

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - 8 de Junho
Após a procissão do Santíssimo Corpo de Deus, comemoramos o Sagrado Coração de
Jesus. Esta solenidade consiste no louvor intimo de Jesus pelos homens, na adoração ao
coração que ama, lembrando que Jesus também foi homem, para além da sua divindade.
Jesus abriu as portas do céu aos homens por meio da sua humanidade e com a sua humanidade constituindo a igreja do Senhor.
Para este ano propomos uma oração, a oração do Sagrado Coração de Jesus, e que esta
nos ajude a meditar e a contemplar o amor de Deus por nós.

Oração ao Sagrado Coração de Jesus
Coração de Jesus,
Eu confio em vós,
Mas aumentai a minha confiança.
Vós dissestes: “Pedi e recebereis”.
Confiando nas vossas promessas,
Venho pedir a vossa ajuda.
Vós estais mais interessados
Na nossa felicidade que nós mesmos.
Por isso, ponho em vosso Coração
Os meus pedidos,
As minhas preocupações,
Os meus sofrimentos
E as minhas esperanças.
Coração de Jesus,
Eu confio em vós,
Mas aumentai a minha confiança.
Jesus, manso e humilde de coração,
Fazei o meu coração semelhante ao vosso.
Ámen.
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X Domingo do Tempo Comum - 10 de Junho

7º Ano de
Catequese
O 7.ºano de catequese
vai encerrar o seu ano
com uma visita ao
Seminário de Penafirme. Será no dia 17 de
Junho, Domingo, todo
o dia. Estão convidados todos os catequizandos do 7º ano e
suas famílias. Para
mais informações contactem os seus catequistas.

* Gen 3, 9-15

* Sal 129

* 2 Cor 4, 13 - 5, 1

* Mc 3, 20-35

Neste 10º Domingo do Tempo Comum, a Palavra de Deus leva-nos a
meditar sobre a nossa resposta de vida ao projecto de Deus para nós, na
liberdade de optar pelo bem e pelo mal.
O Evangelho centra o nosso olhar na pessoa de Jesus, que os seus conterrâneos, entre eles tantos familiares, não aceitaram como enviado de Deus
e não perceberam, até se opuseram, à vontade de Deus revelada em
Jesus. Na caminhada da fé, cada um é livre de optar: ou ficar pelos dispersos sentidos de
vida, ou permanecer na única família de Jesus, de «quem quiser fazer a vontade de Deus».
A segunda leitura realça que, para o cristão, viver só faz sentido na certeza da ressurreição, na caminhada de vida interior que se renova dia a dia em perspectiva da eternidade.
Neste horizonte neo-testamentário, meditemos em particular a primeira leitura que nos
mostra, recorrendo à história mítica de Adão e Eva, o que acontece quando rejeitamos as
propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, de orgulho e de auto-suficiência…
Viver à margem de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte
Dehonianos

Refrães dos Cânticos do IX Domingo do Tempo Comum - 3 de Junho
Entrada Aproximai-vos do Senhor, e sereis iluminados; o vosso rosto não será
confundido.

Conferência na Casa
da Vila sobre a
Religiosidade Popular
3 de Junho

Terço na Zona 7
Neste mês do Sagrado Coração de
Jesus, a zona 7 irá rezar o terço todos
os dias às 20.00h.

Conferência de Sua Eminência, o Cardeal-Patriarca
de Lisboa D. Manuel Clemente, com o tema “A
RELIGIOSIDADE
POPULAR”, às 16.00h na Casa da
Vila.

Salmo Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso
auxílio.
Apres. dons Em vós Senhor, está a fonte da vida: na vossa luz veremos a luz, na vossa luz
veremos a luz.
Comunhão Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância.
Pós-Comunhão Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é

bom.
Final Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim, cantarei ao Senhor
por tudo o que Ele fez por mim.

Santa Unção
Coro da Catequese
O próximo ensaio para a missa da catequese será
no dia 16 de Junho pelas 14h30 na Igreja Paroquial
para a celebração do dia 17 de Junho às 11h30.
Convidamos todas as crianças da catequese a participarem.
Seja a cantar ou a tocar, és bem-vindo.

No dia 17 de Junho teremos a Missa dedicada aos mais idosos e doentes com o sacramento da Santa Unção às 15h na Igreja Paroquial.
Pede-se a quem desejar receber o sacramento que faça chegar a
inscrição ao Cartório. Na medida do possível deverá também confessar-se nos dias anteriores.
Podem receber a Santa Unção as pessoas com doença grave que ainda não tenham recebido por essa doença e os idosos com mais de 70 anos que nunca tenham recebido ou já
tenham recebido há muitos anos.
Esta celebração terá a participação especial do 3º ano de Catequese.

