MAIO

INFORMAÇÕES

Dia Mundial de Oração pelas Vocações e inicio da Semana da Vida
09.00h Missa de na Igreja Paroquial
IV Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial - Rito Penitencial para os Catecúmenos
de Páscoa
12.30h Zona 2- Almoço com a ementa: Sopa de cozido, Cozido à Portuguesa, Frango assado, Sobremesas diversas. À tarde, venda de fritos e
café d´avó, na Casa de St. Amaro
17.30h Oração do Rosário pelas Vocações
18.30h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 13
20.00h Zona 7: Missa de Festa da Padroeira
21.00h Zona 2: Oração do terço com a catequese, na Casa de Stº Amaro
21.00h Reunião do grupo da LIAM
3ª feira - 14
21.15h Reunião de pais para a Festa da Primeira Comunhão
4ª feira - 15
Aniversário Natalício do Pe Maximino
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 16
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
6ª feira - 17
Não há missa ferial na igreja paroquial
19.30h Zona 5: Boas Festas Pascais na Capela de São Paulo, seguida de
convívio no Centro Comunitário
21.15h Reunião de preparação para o Crisma
Sábado - 18
09.00h Ensaio e confissões para a Profissão de Fé na Igreja
09.30h Encontro Matrimonial: Peregrinação Nacional em Fátima
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese no Centro Comunitário
15.00h Baptismo
18.00h Zona 1: Boas Festas Pascais seguidas de convívio
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 19 09.00h Missa de na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial - Festa da Profissão de Fé
V Domingo 12.30h Almoço no Centro Comunitário, pelas zonas 9 e 10
de Páscoa
15.00h Zona 2– Venda de fritos e café d´avó na Casa de St. Amaro
15.30h Encontro da Família Andaluz na casa das Irmãs
18.30h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo - 12

* 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 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h
Em Agenda:
25 e 26 de Maio: Recolha do Banco Alimentar
26 de Maio: Jornada Diocesana da Liturgia, no Estoril
Zonas Pastorais da paróquia:
Zona 1: Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente
Zona 2: Bairro da Figueira
Zona 3: Moinhos Novos e Frei-Domingos
Zona 4: Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, Raposeira,
Engenhoca
Zona 5: Taveiro, Casal da Pequena
Zona 6: C. Carvalho, Cabecinha, C. do Guerra, Charneca do
Casal do Guerra
Zona 7: Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I

Zona 8: Candeeiros, V. da Rega, C. Gregório II, Outeiro
Zona 9: Casal da Estrada, Chamiço, Pedra Redonda,
Casal Leirião, Portela, Casal da Bica
Zona 10: Benedita Solão
Zona 11: Benedita, Goucharia e Por do Sol
Zona 12: Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda das
Raparigas
Zona 13: Ribafria
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O Bom Pastor que deu e continua a dar a vida por nós
Neste Domingo celebramos o dia do Bom
Pastor. Jesus Bom Pastor busca-nos quando estamos perdidos para nos salvar e nos
orientar para o caminho da vida eterna.
Falarmos de segurança e tudo aquilo que
represente «uma boa vida» acaba por ser
obscura e confusa. O homem sempre procurou sentir-se bem e ser
feliz. O problema está na busca da verdadeira felicidade
em coisas passageiras que
não ajudam alargar horizontes de entrega e de serviço. O
homem perante a experiência
da vida não logra satisfazerse plenamente pelo egoísmo
no qual vive. Vida eterna é
totalmente o contrário em
relação à vida natural. Consiste na minha experiência de
vida unida à vida de Jesus. A
nossa fragilidade e as nossas
dificuldades existenciais de
dar uma resposta ao sofrimento, acabam por semear
em nós preocupações e medos. Como eleitos do Senhor formando um só Corpo, cabe
-nos saber escutar a voz do Pastor. Nós
somos ovelhas e seguimos a voz do pastor.
Se escutamos a voz do Pastor uma vez por
ano é normal que não nos lembremos da
sua voz. Por isso, é importante sermos

assíduos ao ensino, à fração do pão
(eucaristia) e às orações como faziam as
primitivas comunidades cristãs.
O Bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Uma frase que se pode encarnar em ti porque além de sermos ovelhas, também como
católicos temos um rebanho
para apascentar quer na família quer no trabalho. Este trabalho requer em primeiro
lugar um ouvido aberto e uma
atenção única para o verdadeiro Pastor: Jesus Cristo. Tratar do rebanho, significa prolongar a vida de quem cuidamos. Conduzir aos homens a
vida eterna é o nosso trabalho
como batizados e para isso é
necessário amor pelas ovelhas. Se fazemos tudo por
amor a Cristo, então cada um
de nós fará de si mesmo uma
entrega e um serviço sem
interesses.
Finalmente, no enceramento
da oração pelas vocações, rezemos pelos
nossos pastores. Homens, que configurados
com Cristo, estão chamados a dar a vida
pelas ovelhas que o próprio Pastor lhes confiou no dia da ordenação.
Pe. José Samir

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

Encontro da Família Andaluz
" No próximo dia 19, Domingo, às 15h 30 m haverá na casa das irmãs um
encontro para todos aqueles que desejam conhecer mais Luiza Andaluz e a
sua espiritualidade, vivida agora pelas Servas de Nossa Senhora de Fátima
e pelos Leigos da Família Andaluz. São assim convidados todos os que de
certa medida já estão associados a esta Família mas também outras pessoas que a desejam conhecer". Para mais informações podem contactar as irmãs.

Passeio da Zona 8 e amigos

Encontro Matrimonial

A Zona 8, Candeeiros, convida familiares e amigos da
zona para mais um
passeio, no próximo dia 16 de Junho. Este ano o destino é
Viana do Castelo e as visitas serão ao Barco/
Museu Gil Eanes, Museu do Traje, Santuário
de Santa Luzia, passando por outros pontos
turísticos da cidade. A saída é às 6.00h e a
chegada às 20.30h. O preço é 20 € e inclui
transporte e entradas nos museus.
Inscrições junto da equipa de zona até dia 2
de junho. (Emanuel Silva, Fatinha Siopa e
Vanessa Quitério).

Peregrinação Nacional do Encontro Matrimonial em Fátima. sábado dia 18 de maio às
9,30h .
Nesse dia, às 10.00h há uma conferência
aberta ao público pelo Dr. Juan Ambrósio
sobre o tema “O casamento ontem, hoje e
amanhã” na casa Domus Carmeli em Fátima.

Grupo Coral da Catequese

Todas as crianças e jovens que frequentam
a catequese são convidadas a participar no
coro para animação das missas dedicadas à
catequese. O próximo ensaio é dia 18 de
maio às 14h30 no Centro Comunitário.

Banco Alimentar contra a fome
A próxima Campanha do Banco Alimentar irá decorrer nos dias 25 e
26 de Maio, nas várias superfícies comerciais da freguesia.
Pedimos aos grupos, pessoas individuais e catequistas que se inscrevam no Cartório.

Festa da Família 2019—16 de Junho
O Patriarcado de Lisboa convida todas as famílias a participarem na Festa da Família, no
Parque da Quinta das Conchas, no Lumiar—Lisboa, cujo tema é "Família: Lugar de Encontro com Deus".
Á semelhança dos anos anteriores, os casais que celebrem este ano as
Bodas Matrimoniais (10º, 25º e 50º ou mais anos), receberão a bênção
do Exmo. Sr. Patriarca de Lisboa.
Para isso, devem inscrever-se através da página http://familia.patriarcadolisboa.pt/ até ao dia 9 de Junho. Também se podem inscrever no Cartório Paroquial.
A paróquia vai organizar um autocarro. Quem estiver interessado
deve se inscrever no cartório até 31 de Maio. O preço será de 7 €.

Dia Diocesano da Liturgia—26 de Maio,
Igreja da Boa Nova no Estoril
Estão todos convidados a participar, principalmente as pessoas
que fazem parte de algum grupo de Liturgia e também quem
participou nos vários encontros de liturgia que ocorreram na
nossa paróquia.
O programa começa às 9.30h e termina pelas 17.30h, com orações, ateliers e Eucaristia. Há possibilidade de almoçar num
colégio, reservando e pagando 5€.
A inscrição deve ser feita através do link https://forms.gle/
EWCpQ1mDMZi3HXeo8 ou no cartório paroquial.

Estamos a organizar um autocarro que sairá do Centro Comunitário às 8.00h e
chegará pelas 19.00h. O preço será de 7 euros e as inscrições devem ser feitas
sem falta, até dia 17 de maio.

Almoço Paroquial no Centro
Comunitário dia 19 de Maio

Primeira Comunhão
Reunião de pais

(organizado pelas zonas 9 e 10)

Convocam-se todos os pais
das crianças que vão fazer
a Primeira Comunhão para
uma reunião no dia 14 de
Maio, às 21.15h, no centro
comunitário.

Ementa: Sopa de legumes, Carne de porco à Alentejana, Filetes com arroz e salada e Sobremesas diversas
Como é dia da Profissão de Fé, a organização pede que, caso
haja grupos que pensem vir almoçar, que liguem para o cartório para reservar mesa.

Boas Festas Pascais
As Boas Festas Pascais das zonas serão
com Celebração Eucarística seguida de
jantar-convívio partilhado
17 de Maio: Zona 5 às 19.30h
18 de Maio: Zona 1 às 18 h na APZ
24 de Maio: Zona 9 às 19.30h
25 de Maio: Zona 3 às 18 h na
Fonte Mariana
Nos dias em que se celebrarem
as Boas Festas nas zonas, não
haverá missa às 8.30h na Igreja Paroquial. Convidamos todos os paroquianos
a irem às periferias da nossa paróquia “zonas”, celebrar com os nossos irmãos.

Terço nas zonas no mês de Maio
- Zona 1 - 21 h, 2ª, 4ª e 6ª, na APZ
- Zona 2 - 21 h, 13 de Maio, com a catequese
na Casa de Sto Amaro
- Zona 3 - Todo o mês
- Zona 4 - 20.30h, de 2ª a 6ª, na Capela
- Zona 5 - 21.00h todo o mês
- Zona 6 - 20.00h, de 2ª a 6ª na Capela
- Zona 7 - 20.00h, todo o mês,
orientado pela Catequese
- Zona 8 - 20.30h, todo o mês, na
Capela com a Catequese e pais
- Zona 12 - 20.30h, todo o mês
- Zona 13 - 20.30h, todo o mês

