JUNHO 2018

INFORMAÇÕES

Passeio da Zona 8 a Lisboa
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
XII Domingo
Encontro da Família Andaluz na casa das Irmãs
Tempo
Encontro Matrimonial: Festa de Encerramento do Ano, no Centro
Comunitário
Comum
18.30h Missa na Igreja Paroquial
3ª feira - 26
08.30h Missa ferial na Igreja Paroquial
21.00h Reunião dos Ministros Extraordinários da Comunhão
21.15h Reunião do Conselho Económico paroquial
4ª feira - 27
19.30h Missa na Igreja da Azambujeira: Festa de N. Srª do Perpétuo
Socorro seguida de jantar convívio
21.00h Ensaio de Cânticos Litúrgicos
21.15h Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
5ª feira - 28
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
São Irineu
21.00h Reunião da Zona 10 no Centro Comunitário para todas as pessoas
da zona
6ª feira - 29
Solenidade de São Pedro e São Paulo
20.00h Saída do autocarro para a Vigília de Oração na Brandoa
21.30h Vigília de Oração pelos ordinandos na Paróquia de Brandoa
Sábado - 30
10.00h Reunião de Acólitos
12.00h Baptismo
18.00h Missa na Igreja do Casal do Guerra
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 1 09.00h Missa na Igreja Paroquial
XIII Domingo 09.30h Saída para as Ordenações
Tempo
11.30h Missa na Igreja Paroquial
16.00h Ordenação do Diac. José no Mosteiro dos Jerónimos
Comum
18.30h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo - 24
S. João Baptista

09.00h
11.30h
15.00h
15.00h

* 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 :
7 de Julho: Equipas de Ns Senhora: Peregrinação a pé a Fátima- saída de Alcobaça
7 de Julho: Peregrinação dos ”Cinco Primeiros Sábados” a Fátima
7 de Julho : Escuteiros: Caminhada Nocturna

Missa ferial na igreja paroquial:

3ª feira às 8.30h com o Padre Fernando Guerra, 3ª feira às 19.00h, de 4 a 6ª feira às 08.30h
* Atendimento de Reconciliação após a Missa, quando possível

Avaliação do ano e Conselho Pastoral

O Secretariado Permanente pede aos responsáveis de zona, movimentos e grupos que
entreguem a avaliação do ano, por email ou no cartório até dia 3 de Julho.
A reunião do Conselho Pastoral será dia 13 de Julho, às 21,15 h, no centro comunitário.

XII Domingo do Tempo Comum - Ano B

Nº 745
24 de Junho
de 2018

A Igreja celebra solenidade do nascimento de João Batista
Esta solenidade no meio do tempo
comum, ajuda-nos a refletir um pouco
sobre a promessa de uma vida plena
na presença de Deus. Esta promessa,
Deus a faz a uma mulher estéril
(Isabel) e que, em relação a ela, tem
muito haver connosco porque daquilo
que é impossível para nós, Deus o faz
possível.
Na complexidade
da nossa vida, há
momentos em que
não encontramos
um horizonte claro
diante dos nossos
problemas e sofrimentos. Mas não
devemos esquecer
que, na vulnerabilidade da nossa vida,
Deus envia sempre
uma anjo da mesma forma como se
manifestou a Zacarias, e é nessa manifestação que Deus mostra a sua misericórdia, um sentido à nossa vida, com
uma missão concreta dentro da sociedade. É neste sentido que Zacarias experimentou a presença de Deus na sua história e sentiu, no meio da sua incredulidade, que tudo é possível.

Por outro lado, o nome de João significa: « Graça de Deus» ou «em quem está
a graça de Deus» . João é último e o
maior dos profetas. João desatou a
boca que o anjo tinha atado. Por isso,
João tem a missão de desatar e chamar
a conversão os pecadores. Em outras
palavras, a preparar os caminhos do
Senhor. O seu
nascimento,
antes de Jesus,
mostra-nos que
ele, como precursor, tem a missão
de convocar para
aquele que vem,
isto é Jesus. A
Igreja na sua
missão evangelizadora,
ajudanos a buscar a
pessoa de Jesus para estar com Ele e
fazer das nossas esterilidades uma
realidade possível e desta forma louvar o Senhor pelos caminhos que Ele
nos conduz na realidade como pais ou
filhos.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113
Tel. Resid. Paroquial: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

Nos
próximos
dias 11 a 15 de
julho irão realiz a r - s e
os Luzeiros de
Verão (Campos
Vocacionais para Raparigas do 7º ao 9º e do
10º ao 12º anos).
Os LUZEIROS são tempos de catequese e
convívio, oração e partilha, trabalho e jogo,
meditação e distração para aprender a
escutar Deus, e conhecer o projecto de vida
que sonha para ti, e a construir a vida como
resposta alegre e fiel a Deus.
http://www.vocacoesxpto.net/luzeiros/

Estágios e Campanários
Os Campanários são ocasião de encontro e
convívio com outros rapazes da mesma idade, no período das férias, para partilhar a
vida, os sonhos, o futuro, a vocação, a fé, a
amizade com Jesus. Decorrem no Seminário
de Penafirme.
As Inscrições são feitas na página dos seminários:
http://seminarios.patriarcado-

lisboa.pt/2018/06/07/estagio-e-campanariosde-verao/
As datas são:
- 7º e 8º anos – 26 a 29 de Junho
- 9º ano – 2 a 6 de Julho
- 10º e 11º anos - 9 a 13 de Julho

EMRC - Igreja apela à inscrição na disciplina
Em época de matrículas nas escolas públicas, a Igreja, apelou aos pais e
educadores para inscreverem os filhos na disciplina de Educação Moral
e Religiosa Católica (EMRC).

Ordenação Presbiteral do Diácono José Samir - 1 de Julho
Continuam abertas as inscrições para o autocarro, para a ordenação do Diácono José
Samir, no Mosteiro dos Jerónimos. O preço é 10.00 euros e pede-se a quem ainda não
pagou que passe no cartório esta semana. Ainda há lugares. O programa é o seguinte:
- Concentração no centro comunitário às 9.30h
- Visita do Jardim Botânico Tropical
- Almoço nos jardins dos Jerónimos
- Eucaristia às 16.00h
- Regresso às 21.h

Vigília de Oração

Há
autocarro

A Vigília de Oração pelos ordinandos é no dia 29 de Junho às
21.30h, na Paróquia da Brandoa. Contratámos um autocarro
que sairá do Centro Comunitário às 20.00h. Ainda há lugares .
O preço é 10 euros. Pede-se a quem já estava inscrito que passe no cartório para fazer o
pagamento.

Missa Nova
A Missa Nova do Padre José será no dia 8 de Julho às 11.00h, na nossa Igreja Paroquial,
seguida de almoço partilhado.

XIII Domingo do Tempo Comum - 1 de Julho de 2018
* Sab 1, 13-15: 2, 23-24

* Sl 29

* 2 Cor 8, 7. 9. 13-15 * Mc 5, 21-43

Deus ama a vida! Ele quer apenas a vida! “Deus criou o homem para
ser incorruptível” (primeira leitura). Pelo seu Filho, salva-nos da
morte: eis porque Lhe damos graças em cada Eucaristia. Na sua vida
terrena, Jesus sempre defendeu a vida. O Evangelho de hoje relatanos dois episódios que assinalam a defesa da vida: Ele cura, Ele
levanta. Ele torna livres todas as pessoas, dá-lhes toda a dignidade e
capacidade para viver plenamente. Sabemos dizer-Lhe que Ele é a
nossa alegria de viver?
Estamos em tempo de verão, início de férias… É uma ocasião propícia
para celebrar a festa da vida! O 13º domingo celebra a vida mais forte que a
morte, celebra Deus apaixonado pela vida. Convém, pois, que na celebração deste dia a
vida expluda em todas as suas formas: na beleza das flores, nos gestos e atitudes, na proclamação da Palavra, nos cânticos e aclamações, na luz. No cântico do salmo e na profissão
de fé, será bom recordar que é o Deus da vida que nós confessamos, as suas maravilhas
que nós proclamamos. Durante toda a missa, rezando, mantenhamos a convicção expressa
pelo Livro da Sabedoria: “Deus não Se alegra com a perdição dos vivos”.
In Dehonianos

Refrães dos Cânticos do XII Domingo do Tempo Comum - 24 de Junho
Entrada A salvação do Senhor brilhou em toda a terra. Aleluia!
Salmo Senhor, eu Vos dou graças por tantas maravilhas! As vossas obras são
admiráveis.
Apres. dons Este é Aquele de Quem João dizia: eu vi e atesto que Ele é Filho de Deus.
Eu vi e atesto que Ele é filho de Deus
Comunhão Apareceu entre nós um grande Profeta, apareceu entre nós um grande
Profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo!
Pós-Comunhão (Silêncio)

Final Senhor, Tu és a luz que ilumina a Terra inteira, Tu és a luz que ilumina a
minha vida

Paroquianos da
zona 10
(Benedita - nascente)

Convocam-se todos os elementos da zona envolvidos
nas diversas actividades da
paróquia ( catequese, grupos paroquiais, colaboradores) para uma reunião no
dia 28 de Junho às 21.00h
no Centro Comunitário.

Sala de Chá– Julho
Os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos próprios grupos e o serviço assumido por voluntários ou
grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:
Fornecimento:
Equipas de serviço:
1 Julho: encerrada - ordenações
8 Julho: encerrada - Missa Nova
15 Julho: Cáritas Paroquial
Trindade Aida e Rui
22 Julho: Zona 1
2º Comunidade
Neocate cumenal
29 Julho: zona 2
LIAM

