OUTUBRO
Domingo - 6 09.00h
11.30h
Domingo
13.00h
XXVII
15.00h
do T. Comum 18.30h
3ª feira - 8
21.15h
4ª feira - 9
21.00h
5ª feira - 10
10.00h
19.00h
21.00h
6ª feira - 11
17.30h
21.15h
Sábado - 12
10.00h
12.00h
14.30h
18.00h
19.00h
19.30h
Domingo - 13 09.00h
Domingo
11.00h
11.30h
XXVII
12.30h
15.00h
do T. Comum 18.30h

INFORMAÇÕES
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
Reunião do Conselho Económico
Ensaio de cânticos litúrgicos
Reunião do Clero da Vigararia na Vestiaria
Missa na Igreja dos Candeeiros
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Bênção do ano escolar na Igreja Paroquial
Reunião de pais da infância, do 1º ao 6º anos
Reunião de Acólitos
Baptismo
Ensaio do Grupo Coral da Catequese
Missa na Igreja da Ribafria
E.N.S.: inicio das actividades das Caldas da Rainha
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Início da catequese da Infância no Centro Comunitário
Missa na Igreja Paroquial
Zona 2 : Almoço na Casa de Sto Amaro e venda de fritos
Encontro da Família Andaluz na casa as Irmãs
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:
18 de Outubro: Conselho Pastoral Paroquial, no Centro Comunitário às 21.15h
19 de Outubro: Encontro de Introdução à Missão do Catequista, em São Martinho do Porto
das 9h às 17h
25 a 27 de Outubro: Jornadas Nacionais de Catequistas em Fátima
26 de Outubro: Caminhada pela Vida, em Lisboa às 15.00h
26 de Outubro: Conferência com a Aura Miguel, no Centro Comunitário às 21.30h

CATEQUESE :
* Do 1º ao 6º anos: 11 de Outubro, reunião de pais da infância às 21.15
* Do 7º ao 10º anos: 17 de Outubro, reunião de pais da adolescência às 21.15
* Inicio da catequese da infância, dia 13 de Outubro, às 11.00h no Centro Comunitário
* Inicio da catequese da adolescência, dia 27 de Outubro no Centro Comunitário às 10h
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

Paróquia
da Benedita
XXVII Domingo do Tempo Comum - Ano C

Nº 798
06 de Outubro
de 2019

CARTA DE D. MANUEL CLEMENTE, NO INICIO DO ANO
PASTORAL 2019-2020
(Terminamos a transcrição da carta do nosso Cardeal Patriarca,
para que possa ser meditada e interiorizada)

Como o Bom Samaritano
A parábola do Bom Samaritano (cf. Lc 10, 29-37) é fonte permanente de inspiração e ação. Se o imitarmos – lembrando que o Bom
Samaritano da humanidade inteira é o próprio Cristo – irradiaremos uma autêntica “cultura” ou modo evangélico de sentir e agir,
como o Papa também indica: «Somos chamados a fazer nascer uma cultura de misericórdia, com base na redescoberta do encontro com os outros: uma cultura na qual ninguém olhe para o outro com indiferença, nem vire a cara quando vê o sofrimento dos
irmãos» (Papa Francisco, Carta apostólica Misericordia et misera, no termo do Jubileu
Extraordinário da Misericórdia, 20 de novembro de 2016, nº 20).
Significativamente, o Papa Bento XVI ligara também à parábola do Bom Samaritano
um trecho fundamental da encíclica Deus caritas est. Fundamental porque nos dá o critério qualificativo da “caridade cristã”, como importa ter bem presente em tudo o que
de pessoal, comunitário ou institucional possamos e devamos realizar. Peço a vossa
especial atenção para o seguinte trecho: «Quais são os elementos constitutivos que formam a essência da caridade cristã e eclesial? a) Segundo o modelo oferecido pela parábola do bom Samaritano, a caridade cristã é simplesmente, em primeiro lugar, a resposta àquilo que, numa determinada situação, constitui a necessidade imediata: os
famintos devem ser saciados, os nus vestidos, os doentes tratados para se curarem, os
presos visitados, etc. […] b) A atividade caritativa cristã deve ser independente de partidos e ideologias. […] O programa do cristão – o programa do bom Samaritano, o programa de Jesus – é “um coração que vê”. Este coração vê onde há necessidade de amor
e age de acordo com isso. […] c) Além disso, a caridade não deve ser um meio em função daquilo que hoje é indicado como proselitismo. O amor é gratuito; não é realizado
para alcançar outros fins. […] É dever das organizações caritativas da Igreja reforçar de
tal modo esta consciência nos seus membros que estes, através do seu agir – como
também do seu falar, do seu silêncio, do seu exemplo -, se tornem testemunhas credíveis de Cristo» (Papa Bento XVI, Encíclica Deus caritas est, sobre o amor cristão, 25 de
dezembro de 2005, nº 31).
Imediata, independente e gratuita, assim se carateriza a caridade cristã. Proponho
que também esta encíclica do Papa emérito seja retomada e estudada nas comunidades
ao longo do presente ano pastoral. Pelo tratamento sistemático que faz das caraterísticas e dos modos da ação sociocaritativa, pessoal ou institucional, será muito útil para a
concretização do nosso programa anual, em perfeita consonância com a insistência
evangélica do Papa Francisco. Desejo-vos a todos, caríssimos diocesanos, as maiores
felicidades no ano pastoral que hoje começa. Nossa Senhora da Visitação nos acompanhará em direção a todas as periferias que nos esperam. - Para as centralizarmos também, como centrais continuam no seu coração materno!
3.

Convosco, em oração e muita estima, + Manuel, Cardeal-Patriarca
Lisboa, 1 de setembro de 2019

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXVIII do T. Comum - 13 de Outubro

Encerramento do Ano Missionário
dia 20 de Outubro

* 2 Re 5, 14-17

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 está a organizar um autocarro. As inscrições
são no cartório. A saída é às 8.00h e o preço é 8 euros.

Roupeiro Social Paroquial
O grupo de Voluntariado Social-Cáritas Paroquial, tem a seu cargo o funcionamento do
Roupeiro Paroquial.
No sentido de bem servir os que nos procuram, passaremos a funcionar, sempre que possível, nos primeiros e terceiros sábados de cada mês, na cave da igreja, das 15 às 16 horas.

AURA MIGUEL

BENÇÃO DO ANO ESCOLAR

No dia 26 de Outubro,
teremos na nossa Paróquia a presença da jornalista Vaticanista Aura
Miguel, que nos vem falar
sobre o tema do Ano Pastoral 2019/2020 :
“Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias” . A conferência será no Centro Comunitário às
21.30h .

A Paróquia e os professores de
EMRC convidam toda a comunidade a participar na Celebração de
Bênção do Ano Letivo 2019/2020.
Ira realizar-se na Igreja Paroquial
da Benedita, no dia 11 de outubro
de 2019, pelas 17:30 horas.
Venha participar nesta celebração
de Ação de Graças.”

Acólitos da Benedita
O grupo de acólitos da Benedita reúne-se normalmente de 15 em 15 dias,
aos sábados de manhã. A nossa paróquia ainda necessita de mais acólitos.
Podem inscrever-se, crianças, rapazes e raparigas que já tenham feito a 1º
comunhão e também adultos. A próxima reunião será dia 12 de Outubro às 10h.

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” .

Almoço na Zona 2—13 de Outubro

A Zona 2 vai organizar um almoço na Casa de
Santo Amaro, domingo 13 de Outubro,
pelas 12.30 h, para recolha de fundos
para as obras da igreja.
O almoço é aberto a toda a comunidade
paroquial e a ementa é: Sopa de cozido,
Cozido à Portuguesa, Frango assado,
Sobremesas diversas.

* Sl 97

* 2 Tim 2, 8-13

* Lc 17, 11-19

A liturgia deste Domingo faz-nos pensar na fonte da nossa vida e da nossa
“Salvação” através da história da cura dos leprosos. Por que é que nos orgulhamos das boas obras que fazemos? Por que é que nos sentimos superiores e
desprezamos os outros? Por que nos esquecemos que somos também nós
“leprosos” que, todavia, fomos curados pela palavra de Jesus?
O Evangelho diz que os primeiros a compreender esta verdade foram os
estrangeiros que os israelitas consideravam heréticos.
A primeira leitura apresenta um outro leproso, Naamã, também ele estrangeiro. Recebe a
cura física e espiritual através do encontro com um enviado de Deus.
Na segunda leitura é apresentado o exemplo de Paulo. Ele estava bem consciente de ter
sido um “leproso”. Cristo salvara-o e tinha-o habilitado a suportar tudo por causa do Evangelho.
F. Armellini

Refrães do XXVII Domingo do Tempo Comum – 6 de Outubro
Entrada Nós somos as pedras vivas, do templo do Senhor (bis). Povo sacerdotal, Igreja
Santa de Deus. Nós somos as pedras vivas, do templo do Senhor
Salmo Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações.
Apres. dons Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé.
Comunhão Porque todos comemos do mesmo Pão, formamos um só corpo em Ti, Senhor.
Pós- Glória a Ti, Jesus Cristo e ao Pai omnipotente e ao Espirito divino, agora e
Comunhão para sempre. E ao Espirito divino, agora e para sempre.
Final Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. (bis)

Grupo Coral da Catequese

Encontro da Família Andaluz

Todas as crianças e
jovens que frequentam
a catequese são convidadas a participar no
coro para animação das
missas dedicadas à catequese. Para isso
basta comparecer no ensaio dia 12 de
Outubro, às 14h30 na Igreja Paroquial.
A próxima missa será no dia 13 de Outubro. Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo.

No próximo dia 13, Domingo, pelas 15h
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.

Oração do terço
A zona 7 informa que neste mês de Outubro, reza-se o Terço na capela dos Freires
às 20h

Também temos outras sugestões para adolescentes e jovens que podem consultar na
página:https://www.servasnsfatima.org/

