JULHO 2018

INFORMAÇÕES

Domingo - 1 09.00h
XII Domingo 09.30h
Tempo
11.30h
16.00h
Comum
18.30h

Missa na Igreja Paroquial
Saída para as Ordenações
Missa na Igreja Paroquial
Ordenação do Diac. José no Mosteiro dos Jerónimos
Missa na Igreja Paroquial

3ª feira - 3
São Tomé

08.30h Missa ferial na Igreja Paroquial
Último dia para a entrega das avaliações para o Conselho Pastoral

4ª feira - 4

21.00h Ensaio de Cânticos Litúrgicos

5ª feira - 5

21.00h Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático

6ª feira - 6
Sábado - 7

Escuteiros: Agrucamp de 6 a 8 de Julho
05.00h
07.30h
18.00h
19.30h

Equipas N. Senhora: Peregrinação a pé a Fátima-saída de Alcobaça
Peregrinação dos ”Cinco Primeiros Sábados” a Fátima
Missa na Igreja dos Candeeiros—aniversário do G.D.C.C.
Missa na Igreja Paroquial

Domingo - 8 09.00h Não há missa na Igreja Paroquial
XIV Domingo 10.00h Baptismo
Tempo
11.00h Missa na Igreja Paroquial—Missa Nova do Pe José Samir seguida
de almoço convívio
Comum
18.30h Missa na Igreja Paroquial
* 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 :
13 de Julho: Concelho Pastoral Paroquial às 21.15h
22 de Julho : Passeio Paroquial

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.

Aviso:
O ensaio de
cânticos
passa a ser
quinzenal.

Paróquia
da Benedita
XIII Domingo do Tempo Comum - Ano B

Nº 746
1 de Julho
de 2018

Perdoar para ser perdoados
“Nós sabemos que devemos perdoar os
nossos inimigos”, afirmou o Papa, nós
dizemos isso todos os dias no Pai-Nosso.
Pedimos perdão assim como nós perdoamos: é uma condição…", embora não seja
fácil. Assim como “rezar pelos outros”,
por aqueles que nos dão problemas, que
nos colocam à prova: também isto é difícil, mas o fazemos. Ou pelo menos muitas
vezes conseguimos fazê-lo ":_
Mas rezar por aqueles
que querem me destruir,
os inimigos, para que Deus
os abençoe: isso é realmente difícil de entender.
Pensemos no século
passado, os pobres cristãos russos que somente
pelo fato de serem cristãos
eram enviados para a
Sibéria para morrer de
frio: e eles deveriam rezar
pelo governante carrasco que os enviava
ali? Mas como é possível? E muitos o fizeram: rezaram. Pensemos em Auschwitz e
em outros campos de concentração: eles
deveriam rezar por este ditador que queria a raça pura e matava sem escrúpulo, e
rezar para que Deus os abençoasse! E
muitos fizeram isso.

É a difícil lógica de Jesus, que no Evangelho está contida na oração e na justificação daqueles que “o mataram” na
cruz: “perdoa-os Pai, porque não sabem
o que fazem”. Jesus pede perdão para
eles, recordou o Papa, assim como fez
como Santo Estevão no momento do
martírio:
Mas quanta distância, uma infinita
distância entre nós que
muitas vezes não perdoamos pequenas coisas, e
isso que nos pede o
Senhor e de qual sempre
nos deu exemplo: perdoar
aqueles que tentam nos
destruir.
Nas famílias, às vezes, é
muito difícil perdoaremse os cônjuges depois de
alguma zanga, ou perdoar
a sogra também: não é
fácil. O filho pedir perdão ao pai é difícil.
Mas perdoar os que o estão matando,
que querem eliminá-lo … Não somente
perdoar: rezar por eles, para que Deus
os proteja! E mais: amá-los. Somente a
palavra de Jesus pode explicar isso. Eu
não consigo ir além.
PP. Francisco

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

Missa Nova do Pe José Samir—8 de Julho
A Missa Nova do Padre José será no dia 8 de Julho às 11.00h, na nossa Igreja Paroquial.
Fica suprimida a Missa das 9.00h para podermos todos participar na Missa-Nova do novo
sacerdote. Porém matem-se a missa das 18.30h.
Depois da celebração continuaremos a festa com o almoço partilhado no Centro Comunitário. Pede-se a todas as pessoas para trazerem algo para colocar em comum. Poderão
entregar as vossas coisas no Centro Comunitário a partir das 10.00h.

Sugestões para as Férias – Servas de N. Senhora de Fátima
Aproxima-se as férias: pode ser um tempo de descanso e de lazer mas poderá também
ser um tempo de Encontro com O SENHOR, com os outros , de
missão.
Nós irmãs, Servas de Nossa Senhora de Fátima apresentamos
três propostas distintas:
Para os adultos: A semana de Espiritualidade da Família
Andaluz ( que poderá participar apenas em algum dia se não
for possível a totalidade). Inscrições pela página:
http://www.servasnsfatima.org/evento/iii-semana-daespiritualidade-da-familia-andaluz-portugal:296

XIV Domingo do Tempo Comum - 8 de Julho de 2018
* Ez 2, 2-5

* Sl 122

* 2 Cor 12, 7-10

* Mc 6, 1-6

A liturgia deste domingo revela que Deus chama, continuamente,
pessoas para serem testemunhas no mundo do seu projecto de salvação. Não interessa se essas pessoas são frágeis e limitadas; a força de
Deus revela-se através da fraqueza e da fragilidade desses instrumentos
humanos que Deus escolhe e envia.
A primeira leitura apresenta-nos um extracto do relato da vocação
de Ezequiel. A vocação profética é aí apresentada como uma iniciativa
de Jahwéh, que chama um “filho de homem” (isto é, um homem “normal”, com os seus
limites e fragilidades) para ser, no meio do seu Povo, a voz de Deus.
Na segunda leitura, Paulo assegura aos cristãos de Corinto (recorrendo ao seu exemplo pessoal) que Deus actua e manifesta o seu poder no mundo através de instrumentos
débeis, finitos e limitados. Na acção do apóstolo – ser humano, vivendo na condição de
finitude, de vulnerabilidade, de debilidade – manifesta-se ao mundo e aos homens a força
e a vida de Deus.
O Evangelho, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em Nazaré,
reafirma uma ideia que aparece também nas outras duas leituras deste domingo: Deus
manifesta-Se aos homens na fraqueza e na fragilidade. Quando os homens se recusam a
entender esta realidade, facilmente perdem a oportunidade de descobrir o Deus que vem
ao seu encontro e de acolher os desafios que Deus lhes apresenta.
In Dehonianos

Refrães dos Cânticos do XIII Domingo do Tempo Comum - 1 de Julho
Entrada Eu venho Senhor, à vossa presença: ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ficarei saciado ao completar a vossa glória.
Salmo Louvar-Vos-ei, Senhor, porque me salvastes.
Apres. dons Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus.

Para jovens rapazes e raparigas : - Uma noite de oração na
Praia—dia 21 de Julho na Ericeira
http://www.servasnsfatima.org/evento/sunset-prayer-:320

Comunhão Saciaste o vosso povo com o pão dos anjos, deste-nos Senhor, deste-nos
Senhor, o pão o Céu.
Pós-Comunhão Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé.

Final Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai, a
Deus com brados de alegria.

- E uma semana de missão—de 28 de Julho a 5 de Agosto em
Torres Vedras e Mafra
http://www.servasnsfatima.org/evento/ferias-apostolicas2018-portugal:321

Peregrinação “Cinco primeiros sábados” - 7 de Julho
- partida às 7.30h do Centro Comunitário; Almoço (a cargo de cada um) ;
- Regresso pelas 18.00h
Pede-se a quem se inscreveu que passe no cartório para confirmar e efetuar o pagamento

Estágios e Campanários
Nos próximos
dias 11 a 15 de julho irão realizar-se
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 partilhapara aprender a escutar Deus, e
conhecer o projecto de vida que
sonha
para
ti.
http://
www.vocacoesxpto.net/luzeiros/

Os Campanários são ocasião de encontro e
convívio com outros rapazes da mesma idade. Decorrem no Seminário de Penafirme.
As Inscrições são feitas na página dos seminários: http://seminarios.patriarcado-

li sbo a.p t /20 18/06 /07 /e stagio -ecampanarios-de-verao/
As datas são:
- 9º ano – 2 a 6 de Julho
- 10º e 11º anos - 9 a 13 de Julho

