OUTUBRO/NOVEMBRO
Domingo - 28

Paróquia
da Benedita

INFORMAÇÕES

Encerramento do Sínodo dos Bispos
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”

Hora de Inverno

XXX Domingo 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Tempo Comum 11.30h Missa na Igreja Paroquial— Início da catequese da adolescência
18.00h Missa na Igreja Paroquial
4ª feira - 31
Não há missa vespertina
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
21.15h Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos
5ª feira - 01
09.00h Missa na Igreja Paroquial
Solenidade
11.00h Missa no CRP
de todos
11.30h Missa na Igreja Paroquial
os Santos
18.00h Missa na Igreja Paroquial
21.00h Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático
6ª feira - 2
08.30h Missa de Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
19.00h Missa de Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
Sábado - 3
09.00h Jornada Vicarial de Música Liturgia, no Vimeiro de Alcobaça
10.00h Acólitos
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese
15.00h Encontro Matrimonial: Abertura do Ano do Encontro Matrimonial no Alqueidão da Serra.
18.00h Missa na Igreja da Azambujeira
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 4 09.00h Missa na Igreja Paroquial
XXXI Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial
Tempo Comum 18.00h Missa na Igreja Paroquial
* Missa ferial na igreja paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h, e à 3º feira às 19.00h
* 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:
5 Novembro: Encontro de Formação Litúrgica, às 21.30h no Centro Comunitário
10 Novembro: Encontro Diocesano de Adolescentes “YoucatDay
13 Novembro: Reunião com o secretariado permanente às 21.15h
17 Novembro: Reunião do Conselho Pastoral às 21.00h.

Constituição e Programação das Equipas de
Zona 2019/2022
Pede-se que os membros do Conselho Pastoral entreguem
até dia 9 de Novembro a composição de equipas de zona
e representantes dos grupos e movimentos e a programação de actividades.
O Conselho Pastoral será no dia 17 de Novembro às 21.00h.

Novo horário da Missa
A partir de 28 de Outubro
IGREJA PAROQUIAL:
Sábado -18.00h
nas outras igrejas: -19.30
Domingo-9.00h
-11.30h
-18.00h

XXX Domingo do Tempo Comum - Ano B

Nº 757
28 de Outubro
de 2018

Igualdade de Género vs Ideologia de Género
Queremos um ensino tendencialmente gratuito, mas não queremos que o Estado decida qual a ideologia, religião ou modelo educativo que melhor se adequa aos nossos
filhos. Isso é tarefa das famílias. (…)
A educação e a saúde são serviços a que todos temos direito e que no nosso país, segundo a constituição, devem ser tendencialmente gratuitos.
A família é um dos pilares da sociedade, aliás de acordo com a ONU “a família é a célula
base da sociedade e por isso deve ser fortalecida”. Por esta razão, cabe ao Estado apoiar
e proteger a família para que esta possa cumprir o seu papel nomeadamente no que
respeita à formação das crianças.
Temos portanto esclarecido que cabe à família a formação dos seus filhos e ao estado o
apoio à família para que possa cumprir a sua tarefa.
O que é a igualdade de género? É a promoção do direito a igual dignidade e iguais oportunidades entre homens e mulheres. Ter iguais oportunidades e igual dignidade deve
conferir a cada ser humano a capacidade de escolher, de acordo com as suas preferências e de forma livre. (…)A igualdade de género deve promover também o respeito por
estas diferenças biológicas através de políticas específicas para a condição por exemplo
da mulher grávida, já que não existe a possibilidade de um homem engravidar e políticas genéricas, quando não estão em causa condições específicas, como por exemplo o
acesso ao trabalho.
Em suma, a preocupação de um estado com a igualdade de género é louvável e deve ser
entendida como uma oportunidade para as famílias repensarem a sua organização e a
forma como preparam os filhos para um mundo competitivo, culturalmente diverso e
socialmente complexo.
E o que é a ideologia de género? É uma corrente de pensamento que defende que a
identidade sexual dos seres humanos não depende da biologia, ou seja, da natureza,
mas sim de factores culturais, podendo ser moldada pela educação. Nesta linha de pensamento os seres humanos são aquilo que pensam ser e não o que a biologia diz sobre
eles inclusivamente, ignorando a dimensão hormonal. Levada ao extremo, esta ideologia propõe a existência de muitos géneros e não apenas homens e mulheres e ainda a
mudança de género ao longo da vida de acordo com a ideia que cada um vai formando
de si mesmo.
Os defensores desta ideologia usam o método da apropriação de conceitos mais consensuais para nos confundir. É este o caso da confusão que se gera em torno da igualdade
de género e da ideologia de género.
Virar a folha s. f. favor
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

Continuação da página anterior
Volto agora à razão por escrevo estas palavras – o inquérito na escola Francisco Torrinha.
Para além do apuramento dos factos que desejamos que aconteça de forma cabal, é necessário que as famílias se unam em torno do perigo a que estão sujeitas ao serem relegadas
para segundo plano, deixando ao estado o papel de educar os seus filhos. Não é isso que
está na constituição. Queremos um ensino tendencialmente gratuito, mas não queremos
que o Estado decida qual a ideologia, religião ou modelo educativo que melhor se adequa
aos nossos filhos. Isso é tarefa das famílias. Se o Estado quer ter escolas em vez de promover e financiar a iniciativa privada, deve abster-se de impor através de disciplinas específicas ou de forma disseminada nos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas,
temas que extravasam os saberes específicos (matemática, português, história, ciências,
etc). Quaisquer outros temas, sejam ideológicos ou religiosos, podem ser ofertas da escola
mas com carácter de livre escolha e apresentados de forma transparente para que os pais
possam entender a proposta e aceitá-la ou não para os seus filhos.
O Ministério da Educação tem em marcha um plano educativo com acções de formação
para professores e outros agentes de educação e com manuais escolares que ensinam a
ideologia de género. Os pais devem estar atentos e usar todos os meios para rejeitar liminarmente toda e qualquer ingerência de carácter ideológico na formação dos seus filhos.
As famílias não têm sindicatos que as defendam e cada vez menos partidos se interessam
por elas. Mas as famílias têm a maior de todas as forças — o Amor que nos faz até dar a
vida pelos nossos filhos. Olhemos com olhos de Amor para a educação dos nossos filhos.
Não chega oferecer-lhes bem-estar é preciso formá-los para que estejam preparados para
os desafios do mundo. Dá muito trabalho mas só assim poderemos um dia descansar por
sentir que cumprimos o nosso dever.
Rita Fontoura in Observador

Aniv. da Associação de Bombeiros
Voluntários da Benedita

ENCONTRO PARA
OS MEMBROS DOS
CONSELHOS PASTORAIS

O peditório anual para os Bombeiros Voluntários irá começar no
dia 3 de Novembro.
As Equipas de Zona da Paróquia irão colaborar no peditório, como Vai
haver
um
habitualmente, acompanhando os bombeiros.
encontro para todos
os membros dos
Conselhos Pastorais
das Paróquias da
Sala de Chá – Novembro
nossa Vigararia, no
Em Setembro os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos dia 9 de Novembro,
próprios grupos e o serviço assumido por voluntários ou grupos no Centro Comuniparoquiais, de acordo com a seguinte escala:
tário da Benedita.
Tem
inicio
às
Fornecimento:
Equipas de serviço:
21.30h e conta com
4 Novembro
Zona 12
Luis Lopes, Helena Milhanas,
a com presença do
Olinda e Celeste Grosa
Vigário Geral, o
11 Novembro
Zona 13
2a Comunidade Neocatecumenal
Cónego Tito.
18 Novembro
Cáritas
Trindade Boita, Aida e Rui Gerardo
25 Novembro
Zona 1
Cáritas

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXI do T. Comum - 4 de Novembro
Deut 6,2-6

* Sl 17

* Hb 7,23-28

* Mc 12,28-34

Primeira leitura: Como descrever a felicidade dos mártires e dos
santos na sua condição celeste, invisível? Para isso, o profeta recorre
a uma visão.
Salmo responsorial: O salmo de hoje proclama as condições de
entrada no Templo de Deus. Ele anuncia também a bem-aventurança
dos corações puros. Nós somos este povo imenso que marcha ao
encontro do Deus santo.
Segunda leitura: Desde o nosso baptismo, somos chamados filhos de
Deus e o nosso futuro tem a marcada da eternidade.
Evangelho: Que futuro reserva Deus aos seus amigos, no seu Reino celeste? Ele próprio é
fonte de alegria e de felicidade para eles.
F. Armellini

Refrães dos Cânticos do XXX Domingo do T. Comum - 28 de Outubro
Entrada Aproximai-vos do Senhor, e sereis iluminados; o vosso rosto não será confundido. O vosso rosto não será confundido.
Salmo O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.
Apres. Dons Quem confiar no Senhor será salvo, quem acreditar na sua palavra não
perecerá.
Comunhão Em vós Senhor, está a fonte da vida: na vossa luz veremos a luz, na vossa
luz veremos a luz.
Pós- Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso pai.
Comunhão
Final Cantai comigo povos da terra e anjos do Céu. Glória ao Senhor, aleluia!

Renovamento Carismático
Católico
O Renovamento Carismático é um movimento
católico que pretende, através da experiência
pessoal com Deus, pela força do Espírito Santo
que todos se tornem discípulos de Jesus Cristo.
É um grupo de Oração, de Louvor, de Partilha
da Palavra de Deus e é aberto a toda a comunidade.
Os encontros são às 5ª feiras às 21.00h.
Quem quiser fazer esta experiência basta comparecer.

Grupo Coral
da
Catequese
Todas as crianças
e jovens da catequese são convidadas a participar no coro para animação das missas dedicadas à
catequese. Basta comparecer nos
ensaios quinzenais na Igreja Paroquial. Seja a cantar ou a tocar és
bem-vindo.
Próximo ensaio : 3 de Novembro
às 14h30 na Igreja Paroquial.

