JANEIRO
Domingo - 06
Solenidade da
Epifania do
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Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial animada pelos escuteiros
Escuteiros: Sorteio do Cabaz dos Reis
Escuteiros: Actividade de dirigentes
Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 07
4º Encontro de Formação Litúrgica no Centro Comunitário
3ª feira - 08
Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
4ª feira - 09
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Reunião com a equipa do Curso de Preparação de Matrimónio
5ª feira - 10
Missa na Igreja de Candeeiros
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Reunião com a Comissão de Festas e os responsáveis de zonas
6ª feira - 11
Curso de Iniciação de Catequistas em Évora de Alcobaça
Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Reunião do Secretariado do Conselho Pastoral
Sábado - 12
Escuteiros - 1ª sessão FGPE
10.00h Curso de Iniciação de Catequistas em Évora de Alcobaça
10.00h Reunião de Acólitos
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese na Igreja Paroquial
16.30h Missa na Igreja de Ribafria
18.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 13 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Baptismo
10.30h Zona1: Missa de Festa de aniversário da APZ seguida de almoço.
Do
11.30h Missa na Igreja Paroquial - participação da catequese
Senhor
15.00h Encontro de Preparação para o Baptismo de adultos no Centro
Comunitário
15.30h Encontro Matrimonial: Festa de Natal da Casa Velha em Ourém
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:
14 de Janeiro: Reunião do Grupo da LIAM às 21.00h
20 de Janeiro: Zona 2—Festa de Santo Amaro, com missa às 11.30h e almoço e jantar

MISSA DE SÁBADO - NOVO HORÁRIO

O Conselho Pastoral Paroquial decidiu alterar o horário da missa de sábado
nas Igrejas para as 16.30h no tempo de inverno.
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

Paróquia
da Benedita
Solenidade da Epifania do Senhor - Ano C
No dia 3 de janeiro, a Igreja celebrou o
Dia do Santíssimo Nome de Jesus. “Este é
aquele santíssimo nome desejado pelos
patriarcas, esperado com ansiedade, suplicado com gemidos, invocado com suspiros,
requerido com lágrimas, dado ao chegar a
plenitude da graça”, dizia São Bernardino
de Sena.
A palavra Jesus é a forma latina do grego
“Iesous”, que por sua vez é a transliteração
do hebraico “Jeshua” ou “Joshua” ou também “Jehoshua”, que significa “Yahveh é
salvação”.
O Santíssimo Nome
de Jesus começou a
ser venerado nas
celebrações litúrgicas
do século XIV. São
Bernardino de Sena e
seus discípulos propagaram o culto ao
Nome de Jesus. Em
1530, o Papa Clemente VI concedeu pela
primeira
vez
à
Ordem Franciscana a celebração do Ofício
do Santíssimo Nome de Jesus.
São Bernardino costumava carregar uma
pequena imagem que mostrava a Eucaristia com raios saindo dela e, no meio, via-se
o monograma “IHS”, abreviação do Nome
de Jesus em grego (ιησουσ).
Mais tarde, a tradição devocional acrescentou um significado às siglas: “I”, Iesus
(Jesus); “H”, Hominum (dos homens); “S”,
Salvator (Salvador). Juntos, querem dizer
Jesus, Salvador dos Homens.
Santo Inácio de Loyola e os jesuítas fizeram
deste monograma o emblema da Companhia de Jesus.
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O Nome de Jesus, invocado com confiança: Oferece ajuda nas necessidades corporais, segundo a promessa de Cristo: “Estes
milagres acompanharão os que crerem:
expulsarão os demônios em meu nome,
falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se beberem algum veneno mortal,
não lhes fará mal; imporão as mãos aos
enfermos e eles ficarão curados” (Mc 16,17
-18). No Nome de Jesus, os Apóstolos
deram força aos aleijados (At 3,6; 9,34) e
vida aos mortos (At 9,40).
Dá confiança
nas provações
espirituais. O
Nome
de
Jesus recorda
ao pecador o
“pai do filho
pródigo” e o
bom samaritano; ao justo,
recorda
o
sofrimento e
a morte do
inocente Cordeiro de Deus.
Protege-nos de Satanás e de suas artimanhas, pois o diabo teme ao Nome de Jesus,
quem o venceu na Cruz.No Nome de Jesus,
obtemos toda bênção e graça no tempo e
na eternidade, pois Cristo disse: “O que
pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo
dará” (Jo 16,23). Portanto, a Igreja termina
todas as suas orações com as palavras: “Por
Jesus Cristo, nosso Senhor”, etc. Assim,
cumpre-se a palavra de São Paulo: “Para
que ao nome de Jesus se dobre todo joelho
no céu, na terra e nos infernos” (Fl 2,10).
In ACIDIGITAL

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.

FORMAÇÃO LITURGICA

“O Namoro”

Continua no dia 7 de Janeiro os Encontros de
Formação Litúrgica da Vigararia AlcobaçaNazaré. Todos podem participar, especialmente os que fazem parte de algum grupo de
liturgia. Será às 21.30h no Centro Comunitário da Benedita. O último encontro será dia
11 de Fevereiro e encerra a 26 de Maio com a
Jornada Diocesana da Liturgia.

Na Sexta-feira, dia 18, às 21.30h na Ala
Sul do Mosteiro de Alcobaça haverá
uma conferência promovida pela Pastoral Juvenil da Vigararia. O tema é "O
Namoro".
É aberto a todos especialmente aos
Jovens.

Sala de Chá – Janeiro 2019
Em Janeiro 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:
6 Janeiro Zona 6
13 Janeiro Zona 7
20 Janeiro Zona 8
27 Janeiro Zona 9

Equipas de serviço:
1ª Comunidade Neo-Catecumenal
Escuteiros
Luís Lopes, Helena Milhanas, Olinda e Celeste Grosa.
António da Luz, São, Maria Amália e Isabel Guerra.

Secretariado do Conselho Pastoral
O Secretariado do Conselho Pastoral da nossa
Paróquia têm uma reunião na Sexta-feira,
dia 11, às 21.30h no Centro Comunitário. Pede
-se o favor para que não faltem.

Equipa do CPM

Na próxima Quarta-feira, dia 9, reunião para
toda a equipa do Curso de Preparação de
Matrimónio no Centro Comunitário às 21.15h.
Pede-se o favor para que não faltem.

BAPTISMO DE ADULTOS
No dia 13 de Janeiro de 2019, às
15.00h, vai iniciar-se 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.

Liturgia do próximo Domingo: Festa do Baptismo do Senhor - 13 de Janeiro
* Is 42, 1-4. 6-7 * Sal 28 * Act 10, 34-38 * Lc 3, 15-16. 21-22
Depois das festas do Natal, a liturgia apresenta-nos o início da
actividade pública de Jesus. Tudo começou com o baptismo de João
– diz-nos Pedro na segunda leitura.
A primeira leitura descreve-nos o chamamento, o dom do
Espírito e a missão do «Servo do Senhor».
O Evangelho indica em Jesus este «Servo» fiel e amado pelo
Pai. A palavra de Deus deste Domingo convida-nos a olhar para o
rosto de Cristo para nele podermos descobrir o rosto do Pai.
Jesus está prestes a iniciar o caminho que O conduzirá à morte
e ressurreição. Todos somos convidados a segui-l’O.
F. Armellini

Refrães dos Cânticos do IV Domingo do Advento - 23 de Dezembro
Entrada Ergue teus olhos a luz surgiu: hoje nasceu o nosso Deus. Dias de paz
amanheceram. Hoje nasceu o nosso Deus!
Salmo Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra.
Pares. Dons Nós vimos a Sua estrela no oriente e viemos com presentes adorar o
Senhor, adorar o Senhor.
Comunhão O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós. Da sua plenitude todos
nós recebemos.
Pós-Comunhão Todos os confins da terra viram a salvação do Nosso Deus. Viram a salvação do Nosso deus.
Final Cristãos alegria que Nasceu Jesus
Glória a Deus e Paz na Terra

Grupo Coral da Catequese
Todas as crianças que frequentam a catequese são convidadas a participar no coro para animação das missas
dedicadas à catequese.
Para isso basta comparecer no próximo ensaio que se
realizará dia 12 de Janeiro às 14h30 na Igreja Paroquial.
Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece!

Curso de Iniciação para Catequistas
Irá decorrer um Curso de Iniciação para Catequistas na Paróquia de Évora de Alcobaça,
nos dias : 11, 12, 19 e 26 de janeiro de 2019.
O horário é :(4 sessões) sexta-feira das 21h às 23h, sábados dia 12 das 10h às 17h, dia 19
das 9h às 17h e dia 26 das 9h às 13h. Podem –se inscrever na página www.catequese.net

