SETEMBRO

INFORMAÇÕES

Domingo - 29 09.00h
11.30h
Domingo XXVI 12.30h
do T. Comum 15.00h
18.30h
3ª feira - 1
20.00h
21.00h
4ª feira - 2
21.00h
5ª feira - 3
19.00h
21.00h
6ª feira - 4
21.00h
Sábado - 5
12.00h
18.00h
19.30h
21.30h
Domingo - 6 09.00h
Domingo
11.30h
XXVII
13.00h
15.00h
do T. Comum 18.30h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Baptismo
Zona 2 : Venda de fritos e café d´avó
Missa na Igreja Paroquial
Zona 13: Oração do terço na capela, durante todo o mês
Zona 13: Reunião na Casa da Criança para todos os moradores
Ensaio de cânticos litúrgicos
Missa na Igreja da Ribafria
Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático
Zona 8: Adoração ao Santíssimo, até às 24h na Capela
Baptismo
Missa na Igreja do Casal do Guerra
Missa na Igreja Paroquial
Exposição do Santíssimo na Igreja Paroquial orientado pelos
jovens
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Zona 1: recomeço das actividades, com almoço na APZ
Zona 2 : Venda de fritos e café d´avó
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:
11 de Outubro: Bênção do ano escolar às 17.30h na Igreja Paroquial
18 de Outubro: Conselho Pastoral Paroquial, no Centro Comunitário às 21.15h

CATEQUESE :

* A REUNIÃO DE PAIS DA ADOLESCÊNCIA FOI
ALTERADA PARA DIA 17 DE OUTUBRO às 21.15h
* Do 1º ao 6º anos: 11 de Outubro, reunião de pais da infância às 21.15
* Inicio da catequese da infância, dia 13 de Outubro, na Missa das 11.30h
* Inicio da catequese da adolescência, dia 27 de Outubro no Centro Comunitário às 10h
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

Paróquia
da Benedita
XXVI Domingo do Tempo Comum - Ano C

Nº 797
29 de Setembro
de 2019

CARTA DE D. MANUEL CLEMENTE, NO INICIO DO
ANO PASTORAL 2019-2020
(Ao longo das próximas folhas continuamos a transcrever a
carta do nosso Cardeal Patriarca, para que possa ser meditada e interiorizada)
2. “Nova evangelização” é colocar os pobres no centro do
caminho da Igreja
Esta é também a maior insistência do magistério do Papa Francisco, em plena coincidência com a do próprio Jesus Cristo. Na
exortação inicial e programática do seu pontificado, enunciounos assim o tema da “nova evangelização”, tão caro a São João Paulo II: «Por isso, desejo
uma Igreja pobre para os pobres. […] A nova evangelização é um convite a reconhecer a
força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles: não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas
também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles» (Papa Francisco, Exortação apostólica Evangelii gaudium [EG], 24 de novembro de 2013, 198).
Como sabemos, a pobreza evangélica, primeira das bem-aventuranças, é mais do que a
privação de bens materiais e só a atinge quem não ponha neles o seu coração, embora
tudo faça para que não falte o essencial a ninguém. Requer da nossa parte a certeza de
que só Deus basta, manifestando-se nos outros em quem nos espera, sobretudo nos que
mais precisam do nosso cuidado. Em suma, trata-se de cuidar realmente de todos e cada
um em tudo quanto à vida se refere, da conceção à morte natural, não desistindo de o
repetir e praticar.
O Papa Francisco junta uma advertência forte, que devemos levar muito em conta:
«Qualquer comunidade da Igreja, na medida em que pretender subsistir tranquila sem se
ocupar criativamente nem cooperar de forma eficaz para que os pobres vivam com dignidade e haja a inclusão de todos, correrá também o risco da sua dissolução» (EG, 207).
Ligando “nova evangelização” e cuidado dos outros, sobretudo dos mais necessitados de
procura e integração, o Papa convocou o Jubileu da Misericórdia. Celebrado há três anos
já, estas suas palavras não perdem atualidade: «No nosso tempo, em que a Igreja está
comprometida na nova evangelização, o tema da misericórdia exige ser reproposto com
novo entusiasmo e uma ação pastoral renovada. É determinante para a Igreja e para a
credibilidade do seu anúncio, que viva e testemunhe, ela mesma, a misericórdia. (virar)
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[…] Nas nossas paróquias, nas comunidades, nas associações e nos movimentos – em
suma, onde houver cristãos -, qualquer pessoa deve poder encontrar um oásis de misericórdia» (Papa Francisco, Bula Misericordiae vultus, de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 11 de abril de 2015, nº 12).
Foi em Cristo pobre que Deus esteve connosco, na periferia daquele grande Império.
Reconhecê-Lo e servi-Lo nos muitos pobres de todas as pobrezas atuais é refazer a Igreja
no seu Centro vivo!
A atenção aos outros tem em conta o contexto sociocultural em que vivem e são formados. O Evangelho de Cristo deve iluminá-lo e não o deixará empobrecer. Recomendo que
nas comunidades e meios educativos se leiam e divulguem alguns pronunciamentos da
Santa Sé e do Episcopado Português de especial oportunidade. Refiro-me ao recente
documento da Congregação para a Educação Católica, “Homem e mulher os criou” – Para
uma via de diálogo sobre a questão do Gender na educação, à Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a ideologia de género e à Nota Pastoral sobre a eutanásia,
também da CEP (além das edições impressas, tudo está disponível no “site” da Conferência Episcopal Portuguesa e da Agência Ecclesia).
(continua na próxima folha)

Sala de Chá – Outubro 2019
Em Junho 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 Outubro:
13 Outubro:
20 Outubro:
27 Outubro:

Zona 12
Zona 13
Cáritas
Zona 1

Equipas de serviço:
Luis Lopes, Helena Milhanas, Olinda e Celeste Grosa
Rui Gerardo, Trindade Boita e Aida Bogalho
Escuteiros
Mª Amália, António da Luz e São Freire

Encerramento do Ano Missionário
dia 20 de Outubro
O encerramento do Ano Missionário, vai acontecer a nível
nacional, em Fátima, no dia 20 de Outubro. O Programa é :
9h - concentração junto da Capelinha das Aparições, 10h terço, 11h - Eucaristia e das 15 às 17 h - tarde missionária no
salão Paulo VI .
A paróquia irá organizar autocarro e as inscrições já estão
abertas no cartório. Daremos mais informações sobre horários e preços, nas próximas folhas.

Almoço na APZ—6 de Outubro
A Zona 1 vai organizar um almoço na APZ, domingo 6 de Outubro, pelas
13 h, para assinalar o recomeço das actividades da zona.
O almoço é aberto a toda a comunidade paroquial e a ementa é a tradicional “Mão de Vaca” .

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXVII do T. Comum - 6 de Outubro
* Hab 1, 2-3 . 2,2-4 * Sl 94 * 2 Tim 1, 6-8.13-14 * Lc 17, 5-10
O tema da fé une as leituras deste Domingo.
Na primeira leitura, Deus, pela boca de Habacuc, exorta os israelitas a
não ceder perante as dificuldades e as situações absurdas que poderiam
fazer vacilar a sua fé.
No Evangelho, Jesus diz que a fé é uma força poderosíssima, capaz de
efeitos inesperados. Não nos permite avançar com a pretensão de esperar prémios de Deus. É um dom que nos faz compreender o sentido da
vida e nos ajuda a ser felizes. Por esse dom, nós não temos mais nada a
fazer senão agradecer ao Senhor. Por vezes esquecemo-nos dos dons recebidos. É necessário então reavivar a consciência da nossa condição privilegiada e da responsabilidade
que ela comporta. É esta a exortação que S. Paulo faz na segunda leitura.
F. Armellini

Refrães do XXVI Domingo do Tempo Comum – 29 de Setembro
Entrada Aproximai-vos do Senhor, e sereis iluminados; o vosso rosto não será
confundido. O vosso rosto não será confundido.
Salmo Ó minha alma, louva o Senhor.
Apres. dons Bendito sejas, Senhor nosso Pai; nossa alma exulta e canta, bendito sejas,
Senhor. Nossa alma exulta e canta, bendito sejas, Senhor.
Comunhão Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e
Deus permanece nele.
Pós- Bendita, bendita seja a Divina Eucaristia, que ilumina a Santa igreja,
Comunhão como o sol de cada dia. Como o sol de cada dia.
Final Ao Senhor do Universo toda a honra e louvor! Glória ao Pai, glória ao
Filho, glória ao Espírito de amor!

Ano Pastoral 2019/2020 - Conselho Pastoral Paroquial
No dia 18 de Outubro teremos a reunião do Conselho Pastoral às 21.15 h, no Centro
Comunitário. Esta reunião destina-se a programar o próximo ano pastoral.
Pedimos às Equipas de Zonas, grupos e Movimentos que enviem o seu programa até
ao dia 5 de Outubro para o email da Paróquia, ou secretaria ou para os membros do Secretariado.

Curso de catequistas: Módulo de Catequetica do Curso Geral com acompanhamento pastoral para os 3º. 4º. 5º e 6º catecimos.
Este módulo decorrerá no Bombarral e é aberto aos catequistas de toda a diocese.
Prevê 8 encontros, ao sábado de manhã, das 09h30 às 13h00, nas seguintes datas:
19out; 30nov; 11jan; 01fev; 07mar; 04abr; 02mai; 06jun
Inscrições online, em http://www.catequese.net/formacao/catequista/curso-geral/curso
-geral-modulos-2019-2020:916. Data limite das inscrições: 15 de outubro

