DEZEMBRO

Paróquia
da Benedita

INFORMAÇÕES

Domingo - 2

Peditório Nacional para o Banco Alimentar
Missa na Igreja Paroquial
I Domingo
Catequese do 10º ano
Do
Missa na Igreja Paroquial
Advento
Baptismo
Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 1 e 6
Ordenações Diaconais
Zona 4: 1º encontro de preparação para o Advento
Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 3
3º Encontro de Formação Litúrgica no Centro Comunitário
3ª feira - 4
Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
Reunião para a Equipa de CPM (Curso de Preparação para o
matrimónio no Centro Comunitário
4ª feira - 5
10.30h Visita aos doentes da Zona 2
S. Frutuoso,
10.30h Visita aos doentes da Zona 13
S. Martinho de
14.30h Visita aos doentes da Zona 12
Dume e
14.30h Visita aos doentes da Zona 4
S. Geraldo, bispos 21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 6
10.00h Reunião da Vigararia
15.00h Visita aos doentes da Zona 3
15.00h Visita aos doentes da Zona 5
19.00h Missa na Igreja da Azambujeira
21.00h Adoração do Santíssimo: orientação do Renova. Carismático
6ª feira - 7
14.30h Visita aos doentes da Zona 7
14.30h Visita aos doentes da Zona 8
S. Ambrósio
20.30h Zona 9: Encontro de Oração e reflexão do Advento
21.15h Reunião de pais dos catequisandos do 4º para preparar a Festa
da Palavra
Sábado - 8
E.N.S: Convívio das Equipas de N. Senhora nas Caldas da Rainha
Solenidade
09.30h Missa na Igreja Paroquial - Celebração do aniversário da Assoda Imaculada
ciação de Bombeiros Voluntários da Benedita
Conceição da
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Virgem S. Maria 18.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 9 09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial
II Domingo 13.00h Zona 2: Festa de Preparação para o Natal com a Catequese e
almoço convívio
do
15.00h Recolecção do Advento para catequistas em Évora de Alcobaça
15.30h Encontro Matrimonial: tarde de comunidade em Meirinhas
Advento
18.00h Missa na Igreja Paroquial
09.00h
10.00h
11.30h
12.30h
12.30h
16.00h
16.00h
18.00h
21.30h
18.30h
21.15h

* 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

I Domingo do Advento - Ano C

Nº 762
2 de Dezembro
de 2018

Advento, um horizonte de esperança
O advento é um longo caminho
desde o início da revelação até a vinda
de Jesus Cristo e o retorno do fim dos
tempos. Nós somos um povo que está a
caminho para a plena realização do Reino. Nós, os cristãos, estamos à espera da
Sua vinda, por isso, podemos nomearnos como um «povo de esperança».
O advento é uma tensão em
espera e um exercício da esperança. Esta
esperança não consiste em cruzarmos os
braços e apenas aguardarmos, não! A
verdadeira esperança esta orientada
para o Deus que se revela e para isso a
esperança deve ser articulada num dinamismo, isto é, deve ir ao encontro deste
Deus que constrói. Todos nós que aguardamos a segunda vinda de Jesus, somos
chamados a construir o Reino numa preparação continua e vigilante, pois não
sabemos o momento e a hora que o
Senhor virá.
Numa atitude de oração, somos
convidados a esperar o Salvador sem
nos cansarmos, pois é no meio dos problemas do dia a dia que Ele se revela
suscitando em nós alegria, paz e confiança. Jesus apresenta-se já neste tempo em
que começamos a viver em Igreja. Neste
sentido, o Advento ajuda-nos a lembrar
que devemos olhar para o alto, pois o

nosso horizonte é Deus. As nossas
angústias e aflições, que hoje vivemos,
têm uma resposta e os acontecimentos
menos bons passam.
Aproveitemos este tempo de
Advento para preparar-nos interiormente e viver melhor o tempo do Natal em
que se comemora a primeira vinda de do
Filho de Deus aos homens.
Em síntese, o tempo de Advento
é um convite anual à alegre expectativa
da vinda de Cristo. Através da oração,
este tempo recorda-nos a vocação do
homem para a vida eterna na sua condição de peregrino.
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Inscrições para
o sacramento
do Crisma

Almoço no Centro
Comunitário — 2 de
Dezembro

Ainda se podem inscrever no cartório
para os encontros de
preparação do Crisma até dia 7 de
Dezembro. Pedimos
que tragam uma fotografia tipo passe
atualizada e a cédula
da vida cristã (assim
que possível).

No próximo
domingo dia 2
retomaremos
os almoços no
Centro Comunitário e será
organizado pelas zonas 1 e 6
A ementa será: Sopa de
feijão , fritada com arroz e
salada, filetes de pescada
com arroz e salada e sobremesas

BAPTISMO DE ADULTOS

* Bar 5, 1-9

No dia 13 de Janeiro de 2019,
vai haver início a preparação
para os Sacramentos da Iniciação Cristã (baptismo, crisma e eucaristia) para jovens a
partir dos 16 anos e adultos.
Quem estiver interessado
deve-se inscrever no Cartório
Paroquial. Pede-se a todas as
que divulguem e se souber de
alguém que não tenha o
baptismo convide-o para
poder receber.

Preparar o Natal
Já está à venda o “Livro Rezar no Advento” para preparar de forma mais
intensa e profunda o Natal.
Também temos outras sugestões de livros para crianças, jovens e adultos,
sobre a “Liturgia”, “Evangelhos” que podem ser boas sugestões para presentes de Natal que ajudam a recordar o seu verdadeiro sentido.

Recolecção dos Catequistas
No próximo domingo dia 9, os (as) catequistas têm uma tarde de reflexão com vista à
melhor vivência do Advento e do Natal. A
recoleção, é na Paróquia de Évora de Alcobaça e começa às 15.00h.

FORMAÇÃO LITURGICA
Continua no dia 3 de Dezembro os Encontros de Formação Litúrgica da Vigararia
Alcobaça-Nazaré. Todos podem participar,
especialmente os que fazem parte de
algum grupo de liturgia. Será às 21.30h no
Centro Comunitário da Benedita. Os restantes encontros serão dia 7 de Janeiro,
11 de Fevereiro e termina a 26 de Maio
com a Jornada Diocesana da Liturgia.

Liturgia do próximo Domingo: Domingo II do Advento - 9 Dezembro

Visita aos Doentes
Vamos iniciar esta semana a visita aos doentes.
Pede-se aos responsáveis
de zona que indiquem no
cartório quem vai acompanhar o Pároco
ou o Pe José na visita.
Dia 5: Zona 2 - a partir das 10.30 h
Dia 5: Zona 13 - a partir das 10.30 h
Dia 5: Zona 4 - a partir das 14.30 h
Dia 5: Zona 12 - a partir das 14.30 h
Dia 6: Zona 5 - a partir das 15 h
Dia 6: Zona 3 - a partir das 15 h
Dia 7: Zona 7 - a partir das 14.30h
Dia 7: Zona 8 - a partir das 14.30h

* Sl 125

* Fil 1, 4-6.8, 11

* Lc 3, 1-6

As leituras de hoje falam-nos das intervenções misericordiosas de Deus
em favor do homem.
Na primeira, a Sua salvação manifesta-se no regresso dos exilados à
sua pátria, Jerusalém. Esta libertação é obra exclusiva de Deus, sendo o
homem apenas beneficiário, não podendo, pois, merecê-la com as suas boas
acções.
No Evangelho, Lucas fala da realização das promessas de salvação
feitas pelos profetas. Diz assim: tudo começou quando «a palavra do Senhor foi dirigida a João,
filho de Zacarias, no deserto» e define o tempo em que esses factos aconteceram.
Depois, sublinha que a salvação de Deus não pode atingir o homem se este não se preparar
para acolher. O homem pode opor resistência, pode continuar, durante algum tempo, a repor a
sua confiança nos próprios projectos de felicidade, mas no fim, acabará certamente por se deixar conquistar pelo amor do Senhor.
Também na segunda leitura há uma referência à intervenção misericordiosa de Deus. Falase, com efeito, do «dia do Senhor», ou seja, da sua vinda à vida de cada homem.
F. Armellini

Refrães dos Cânticos do I Domingo do Advento - 2 de Dezembro
Entrada Não sabeis o dia em que virá o Senhor. Estai preparados, vigiai.
Salmo Para Vós, Senhor, elevo a minha alma; elevo a minha alma.
Apres. Dons

Eu sou a porta, Eu sou a porta; quem entrar por Mim será salvo, quem entrar
por Mim será salvo.

Comunhão Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. (bis)
Pós-Comunhão Tu é o pão que dá vigor; Tú és a vida, a paz, o amor.
Final Maria Fonte da Esprança, neste tempo do Advento, Vossa mão nos leve a
Cristo, ao seu santo nascimento (bis)

RUSSIA : MOSCOVO E SAINT PETERSBURGO
Peregrinação: de Senhora de Fátima à Senhora
de Kazan—22 a 28 de Agosto 2019
A nossa Paróquia vai organizar uma viagem / peregrinação à Rússia, juntamente com as Paróquias de Turquel e
Évora de Alcobaça.
Para mais informações e inscrições
podem contactar o
cartório paroquial.
As inscrições são
limitadas e são até
30 de Abril de
2019.

Reconciliação no
Advento
15 Dez: Celebração da Reconciliação para a Catequese, das 9 às 13h
20 Dez: Celebração da Reconciliação para todos,
às 21h
Para os mais idosos ou doentes
iremos
marcar
confissões
nas
igrejas das zonas.

