JUNHO

INFORMAÇÕES

Domingo - 23 09.00h
11.30h
XII Domingo 12.30h
T. Comum 15.00h
15.00h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Baptismos
Zona 2: Venda de fritos e café d´avó na Casa de Sto Amaro
Missa na Igreja Paroquial: Missa dos doentes—Celebração da
Santa Unção com a participação das crianças do 3º ano
3ª feira - 25
20.30h Zona 6: Terço na Igreja do Casal do Guerra—Tríduo de preparação
21.15h Reunião geral de catequistas para avaliação do ano
4ª feira - 26
20.30h Zona 6: Terço na Igreja do Casal do Guerra—Tríduo de preparação
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 27
10.00h Reunião do clero da Vigararia
20.30h Zona 6: Terço na Igreja do Casal do Guerra—Tríduo de preparação
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
6ª feira - 28
09.00h Tempo de Adoração ao Santíssimo até às 12.30h
Sagrado Cora- 19.30h Missa na Igreja do Casal do Guerra—Festa do Sagrado Coração de
ção de Jesus
Jesus
solenidade
21.15h Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
Sábado - 29
08.30h Rota das Capelas com o 10º ano e pais, na Igreja do Casal do Guerra
Solenidade de 11.00h Ordenações nos Jerónimos
11.30h Casamento de Mariana e Leonardo
São Pedro
19.00h Escuteiros: Festa da Sardinha na Praça Damasceno Campos
e São Paulo
19.30h Missa na Igreja da Azambujeira—Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro , seguida de jantar convívio
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 30 09.00h Missa na Igreja Paroquial
10.15h Baptismo
11.30h Missa na Igreja Paroquial—Festa das Bem-aventuranças
XIII Domingo 12.30h Baptismo
12.30h Zona 6: Almoço de Festa no Clube da Cabecinha
15.00h Encontro da Família Andaluz, na casa das Irmãs
T. Comum 15.00h Zona 2: Venda de fritos e café d´avó na Casa de Sto Amaro
16.00h Jornada Coral na igreja de Linda-a-Velha—encerramento do ano
18.30h 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 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h
Em Agenda:
7 de Julho: Encontro Matrimonial – Encerramento do Ano do Encontro Matrimonial, na
Casa Velha de Ourém às 16.00h
10º Ano de Catequese: Rota das Capelas
Os catequistas convidam os pais dos jovens do 10º ano para participarem na Rota das
Capelas, dia 29 de Junho. O início é às 8.30h na Igreja do Casal do Guerra, com Oração de
Laudes e termina às 19.30h na Igreja Paroquial com a Eucaristia.

Paróquia
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O
Agrupamento
de Escuteiros
da Benedita,
quer
“puxar a brasa” às suas
sardinhas
e convida-vos
a participar
na Festa da
Sardinha,
para angariação de fundos
para as suas
actividades.
A animação
está a cargo
do grupo
“dia de folga”,
a entrada
é gratuita,
e a vossa
presença é
indispensável

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

Liturgia do próximo Domingo:

XIII Domingo do Tempo Comum - 30 de Junho

* 1 Re 19, 16b.19-21 * Sl 15 * Gal 5, 1.13-18
* Lc 9, 51-62
As leituras deste Domingo apresentam-nos alguns episódios de
“vocação” que se deram em situações difíceis. São suspeitas as
“vocações” que se multiplicam nos momentos em que a Igreja é alvo de
aplausos e reconhecimentos.
A primeira leitura descreve-nos como Eliseu respondeu com prontidão e generosidade à chamada de Elias. Era o tempo em que o rei Acab
e a sua mulher Jesabel perseguiam os crentes.
O Evangelho descreve a vida cristã como uma viagem no seguimento
de Jesus. O mestre não tem como meta o triunfo, mas o sacrifício de Si mesmo em Jerusalém. Ao longo do caminho, há pessoas que pedem e outras que são convidadas a unir-se ao
grupo dos discípulos. Jesus não se preocupa que seja grande o número de quem está disposto a segui-l’O, mas limita-se a apresentar, de maneira muito explícita, o que deve estar
disposto a fazer quem aceita a sua proposta.
A segunda leitura diz-nos que seguir Jesus é uma opção de liberdade. O discípulo não
fica sujeito a nenhuma outra lei que não seja a lei do amor.
F. Armellini
Refrães do XII Domingo do Tempo Comum – 23 de Junho
Entrada Se o grão de trigo, lançado na terra não morrer, ficará só; mas se morrer produ-

zirá muito fruto
Salmo A minha alma tem sede de Vós, meu Deus
Apres. dons Vós que fostes Baptizados em Cristo estais revestidos da luz, Aleluia. Aleluia.
Comunhão Se alguém quiser seguir-Me, se alguém quiser seguir-Me, tome a sua cruz e siga

-Me, tome a sua cruz e siga-Me.
Pós- Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo; eu
Comunhão creio , Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo.
Final Povos da terra, louvai ao Senhor, Povos da terra louvai ao Senhor

ESTÁGIO DE VERÃO, CAMPANÁRIOS E LUZEIROS

A Pastoral Vocacional oferece-te tempos de encontro e
convívio com outros rapazes e raparigas da mesma idade, no período das férias, para partilhar a vida, os
sonhos, o futuro, a vocação, a fé, a amizade com Jesus.
As Inscrições são feitas na página : http://
www.vocacoesxpto.net/

Estágios e Campanários do Pré–Seminário (para rapazes)
7º e 8ºanos-Estágio de Verão– de 25 a 28/06
9º e 11º anos — 8 a 12 /07
Luzeiros: de 3 a 7 de Julho, na Casa do Oeste,
em Ribamar da Lourinhã.

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus—28 de Junho
Adoração ao Santíssimo

A seguir à missa das 8.30h e até ás 12.30h, haverá um tempo de
Adoração ao Santíssimo, pelos sacerdotes e vocações. Pede-se a
grupos que queiram animar para informar no cartório.

Festa do Sagrado Coração de Jesus

Missa de Festa, na Igreja do Casal do Guerra, às 19.30h.
No dia 30 (domingo) haverá um almoço da Festa, no Clube da
Cabecinha, cuja receita reverterá para a Capela. A ementa é: Sopa
de legumes, Sopa de pedra, fritada com arroz, grelhados mistos,
sobremesas e filhos. O preço é 10 euros por pessoa , tudo incluído.
Nos 3 dias antes (25, 26 e 27 de Junho) há um tríduo de preparação com a oração do terço na Igreja do Casal do Guerra, às 20.30h.

FAMILIA ANDALUZ
No próximo dia 30 Domingo, pelas 15h
30m 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 .

Terço nas
zonas:
- Zona 3 - Zona 7 - 20.00h,
- Zona 13 - 20.30h

Festa de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Azambujeira -Zona 4
No dia 29 às 19.30h, haverá missa de Festa na
Capela da Azambujeira, seguida de jantar convívio.

Jornada Coral de Música Sacra
O Pe Diamantino Faustino convida os que participaram na Jornada Coral de Música Sacra,
para o encerramento do ano lectivo do Curso
de Música Sacra.
Será no dia 30 de Junho, na Igreja de Linda-aVelha e o programa é o seguinte: 16h audições; 19h Missa solene; 20h jantar partilhado.

Avaliação do ano e Conselho
Pastoral
O secretariado permanente pede aos responsáveis de zona, movimentos e grupos que
entreguem a avaliação do ano, por email ou
no cartório até dia 3 de Julho .
A reunião do Conselho Pastoral será dia 12
de Julho, às 21,15 h, no centro comunitário.

Catequistas
Dia 25 Junho teremos a reunião geral
de catequistas. Além dos resultados da
avaliação, será preparado o novo ano
catequético.
Deverão também, até esta reunião,
entregar o guia, catecismo e material
que utilizaram neste ano.

