JULHO 2018
Domingo - 15

INFORMAÇÕES

Paróquia
da Benedita

Aniversário natalício do Pe Francisco Cosme
09.00h Missa na Igreja Paroquial

XV Domingo
Tempo

12.30h Baptismo

Comum

18.30h Missa na Igreja Paroquial

2ª feira - 16

XV Domingo do Tempo Comum - Ano B

11.00h Missa na Igreja Paroquial

Aniv. Natalício do Senhor Cardeal-Patriarca

3ª feira - 17

08.30h Missa ferial na Igreja Paroquial (não há missa às 19.00h)

5ª feira - 19

21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático

Sábado - 21

10.00h Reunião de Acólitos
12.00h Casamento de Ana e Diogo
14.00h Casamento de Flávia e João
19.30h Missa na Igreja Paroquial

Domingo - 22

Passeio Paroquial— CANCELADO
09.00h Recolha de Sangue no Centro Comunitário

XVI Domingo

09.00h Missa na Igreja Paroquial

Tempo

11.30h Missa na Igreja Paroquial

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 :
26 de Julho: Reunião para os inscritos na Peregrinação à Terra Santa, com a Agência
Geostar, no Centro Comunitário, às 21.30h
27 de Julho: Reunião do Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial de Benedita às 21.00h
30 de Julho: Escuteiros Acampamento regional CNE de 30 de julho a 5 de Agosto

Missa ferial na igreja paroquial:

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

Carta do Papa Francisco ao Cardeal-Patriarca de Lisboa
“Amado Irmão Cardeal
D. Manuel José Macário do Nascimento Clemente
Patriarca de Lisboa
Venho agradecer-lhe o envio, por ocasião da Quaresma
passada, da Nota que dirigiu aos sacerdotes do Patriarcado sobre a aplicação do capítulo VIII da Exortação Apostólica Amoris laetitia.
Esta sua aprofundada reflexão encheu-me de alegria, porque reconheci nela o esforço
do pastor e pai que, consciente do seu dever de acompanhar os fiéis, quis fazê-lo começando pelos seus presbíteros para poderem cumprir da melhor forma o ministério.
As situações da vida conjugal constituem, hoje, um dos campos onde tal acompanhamento é mais necessário e delicado. Por isso mesmo, quis chamar o Colégio Episcopal a
um itinerário sinodal prolongado, que propiciasse – apesar das dificuldades inevitáveis –
a maturação de orientações compartilhadas em benefício de todo o povo de Deus.
Assim, ao exprimir-lhe a minha gratidão, aproveito o ensejo para encorajar o Irmão Cardeal e seus colaboradores no ministério pastoral – in primis os sacerdotes – a prosseguirem, com sabedoria e paciência, no compromisso de acompanhar, discernir e integrar a
fragilidade, que de variadas formas se manifesta nos cônjuges e nos seus vínculos. Um
compromisso que, se por um lado requer de nós, pastores, não pouco esforço, por outro
regenera-nos e santifica-nos, pois tudo é animado pela graça do Espírito Santo, que o
Senhor Ressuscitado concedeu aos apóstolos para a remissão dos pecados e o solícito
tratamento de todas as feridas.
Na alegria de partilhar consigo, amado Irmão, esta doce e exigente missão, asseguro a
lembrança da sua pessoa na minha oração e, pedindo-lhe que reze por mim também, de
coração o abençoo juntamente com o presbitério e toda a comunidade diocesana do
Patriarcado de Lisboa.
Vaticano, 26 de junho de 2018
Franciscus”

Cartório Paroquial
Durante o mês de Agosto o cartório paroquial
terá o seguinte horário:
- 3ª a 6ª feira das 09h às 11h e das 17.00h às
18.30h;
- sábados das 10h às 11h

Nº 748
15 de Julho
de 2018

Aviso:
O ensaio de cânticos passa a ser
quinzenal.

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

PASSEIO PAROQUIAL - DIA 22 DE
JULHO - COIMBRA

POR DIFICULDADE DE TRANSPORTE, O PASSEIO
PAROQUIAL, FICA CANCELADO ATÉ NOVA DATA

XVI Domingo do Tempo Comum - 22 de Julho de 2015

DO
A
L
E
C
CAN

Colheita de sangue
O Instituto Português do Sangue, em conjunto
com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Alcobaça, vem fazer uma recolha de sangue no Centro Comunitário no próximo dia 22 de
Julho , das 9h às 13h,.

TERRA SANTA—PEREGRINAÇÃO AOS LUGARES SANTOS DE ISRAEL
26 de Agosto a 2 de Setembro de 2018

As pessoas inscritas na Peregrinação à Terra Santa, irão ter uma
reunião com a Agência de Viagens para ultimar os preparativos e
outras informações, no dia 26 de Julho, às 21.30h no Centro
Comunitário.

APLICAÇÕES PARA REZAR
Click to Pray: O Secretariado Nacional do Apostolado da Oração criou uma aplicação que propõe oração três vezes ao dia através de telemóvel, tablet ou computador.
Passo a rezar: Disponibiliza diariamente, no próprio site e através
das suas aplicações móveis, ficheiros mp3 que podem ser descarregados e ouvidos a partir de qualquer dispositivo electrónico que
suporte esse formato. Estes ficheiros são meditações áudio a partir
dos textos da liturgia do dia.
www.ivangelho.com : o iVangelho é um projecto digital de evangelização cristã, em português e para todos. Consiste no lançamento semanal de um vídeo de aproximadamente
5min, com a leitura animada do Evangelho, uma reflexão breve feita por um padre e a proposta de um desafio concreto para colocar em prática.

Semana de Verão para Rapazes do 12º ano e universitários
do dia 20 a 27 de Julho no Seminário de Caparide.
Os interessados podem fazer a inscrição para o email propedeuticocaparide@gmail.com

* Jer 23, 1-6

* Sl 22

* Ef 2, 13-18

* Mc 6, 30-34

A liturgia do XVI Domingo do Tempo Comum dá-nos conta do
amor e da solicitude de Deus pelas “ovelhas sem pastor”. Esse amor
e essa solicitude traduzem-se, naturalmente, na oferta de vida
nova e plena que Deus faz a todos os homens.
Na primeira leitura, pela voz do profeta Jeremias, Jahwéh condena os pastores indignos que usam o “rebanho” para satisfazer
os seus próprios projectos pessoais; e, paralelamente, Deus anuncia que vai, Ele próprio, tomar conta do seu “rebanho”, assegurando-lhe
a fecundidade e a vida em abundância, a paz, a tranquilidade e a salvação.
O Evangelho recorda-nos que a proposta salvadora e libertadora de
Deus para os homens, apresentada em Jesus, é agora continuada pelos discípulos. Os discípulos de Jesus são – como Jesus o foi – as testemunhas do amor, da bondade e da solicitude de Deus por esses homens e mulheres que caminham pelo mundo perdidos e sem
rumo, “como ovelhas sem pastor”. A missão dos discípulos tem, no entanto, de ter sempre
Jesus como referência… Com frequência, os discípulos enviados ao mundo em missão
devem vir ao encontro de Jesus, dialogar com Ele, escutar as suas propostas, elaborar com
Ele os projectos de missão, confrontar o anúncio que apresentam com a Palavra de Jesus.
Na segunda leitura, Paulo fala aos cristãos da cidade de Éfeso da solicitude de Deus pelo
seu Povo. Essa solicitude manifestou-se na entrega de Cristo, que deu a todos os homens,
sem excepção, a possibilidade de integrarem a família de Deus. Reunidos na família de
Deus, os discípulos de Jesus são agora irmãos, unidos pelo amor. Tudo o que é barreira,
divisão, inimizade, ficou definitivamente superado.
In Dehonianos

Refrães dos Cânticos do XV Domingo do Tempo Comum - 15 de Julho
Entrada Nós somos o povo do Senhor fomos reunidos em Seu nome.
Salmo Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação; dai-nos a vossa salvação.
Apres. dons Toda a terra Vos adore, Senhor, e entoe hinos ao Vosso nome Ó Altissimo.
Toda a terra Vos adore, Senhor.
Comunhão Eu sou o Pão vivo descido do Céu: quem dele comer viverá eternamente:
tomai e comei.
Pós- O amor de Deus repousa em mim. O amor de Deus me consagrou! O amor de
Comunhão Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!

Final Diz o Senhor:” Ide e ensinai todos os povos; baptizai-os e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei, tudo quanto vos mandei.

Partilha e Voz da Verdade
No mês de Agosto não haverá publicações da folha Partilha Pastoral e do
jornal Voz da Verdade.
Deste modo, todas as informações a publicar para o mês de Agosto deverão
ser comunicadas até dia 25 de Julho.

