OUTUBRO

INFORMAÇÕES

Domingo - 13 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingo
11.00h Início da catequese da Infância no Centro Comunitário
11.30h Missa na Igreja Paroquial
XXVIII
12.30h Zona 2 : Almoço na Casa de Sto Amaro e venda de fritos
do T. Comum 15.00h Encontro da Família Andaluz na casa as Irmãs
18.30h Missa na Igreja Paroquial
3ª feira - 15
18.30h Reunião de catequistas do 1º ao 6 anos
S. Teresa de Jesus 21.15h Reunião de catequistas da adolescência
4ª feira - 16
21.00h Ensaio de cânticos litúrgicos
5ª feira - 17
19.00h Missa na Igreja dos Freires
S. Inácio de
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Antioquia
21.15h Reunião de pais da adolescência (do 7º ao 10º anos)
6ª feira - 18
09.00h Dia da Solicitude no Turcifal
São Lucas
18.30h Terço pela Paz, com todas as crianças, na Igreja Paroquial
21.15h Conselho Pastoral Paroquial, no Centro Comunitário
Sábado - 19
09.00h Encontro de Introdução à Missão do Catequista, em São Martinho
do Porto até às 17 h
14.00h Abertura do Ano Escutista
15.00h Atendimento no Roupeiro Paroquial, pelo Grupo de Voluntariado
18.00h Missa na Igreja da Azambujeira
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 20 08.00h Saída para o Encerramento do Ano Missionário em Fátima
Domingo
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial
XXIV
15.00h Zona 2 : Venda de fritos e café d’avó
do T. Comum 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:
21 de Outubro: Zona 2: Reunião da equipa de zona às 21.00h na Casa de Santo Amaro
25 a 27 de Outubro: Jornadas Nacionais de Catequistas em Fátima
26 de Outubro: Encontro Diocesano de Acólitos nas Caldas da Rainha
26 de Outubro: Conferência com a Aura Miguel, no Centro Comunitário às 21.30h
27 de Outubro: Inicio da catequese da adolescência, no Centro Comunitário às 10h

Encontro da Família Andaluz
Neste domingo dia 13, às 15h há 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.
Para mais informações podem contactar as irmãs.

Almoço na Zona 2
—13 de Outubro

O almoço é aberto a
toda a comunidade paroquial e a ementa é: Sopa
de cozido, Cozido à Portuguesa,
Frango assado, Sobremesas diversas.
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“CAMINHADA PELA VIDA”

Caminhar pela Vida, promover a Defesa da Vida
Fazemos a Caminhada pela Vida com os nossos amigos e família:
* Por uma sociedade que protege os mais fracos e não exclui os doentes.
* Por uma sociedade que não abandona os mais velhos.
* Por uma sociedade que respeita a dignidade da vida desde a concepção até à morte natural.
* Por uma sociedade onde o aborto não é considerado "um sucesso" pelas autoridades da
saúde pública.
* Por uma sociedade onde todas as crianças são amadas, os embriões não são destruídos e
os bebés não são alugados.
“No início de mais uma legislatura, a Federação Portuguesa pela Vida volta a organizar a
Caminhada Pela Vida. Sabemos que os próximos quatro anos serão provavelmente um grande desafio para todos os que defendem o valor da Vida e a Dignidade da Família.
É por isso mais urgente que nunca, que o Povo da Vida saia à rua para afirmar com clareza
ao poder político o nosso empenho público na defesa do Homem, desde o momento da concepção até à morte natural.
Por isso iremos sair à rua no dia 26 de Outubro, com o lema “A Vida em 1º lugar!”. A Caminhada Pela Vida irá realizar-se em simultâneo em cinco cidades: Lisboa, Porto, Aveiro, Braga e Viseu. Há cada vez mais pessoas conscientes da necessidade de publicamente defender a
Santidade da Vida Humana.
A Caminhada Pela Vida não é um evento religioso, mas vive sobretudo do empenho dos católicos, disposto a publicamente testemunhar a beleza do dom da Vida que só se encontra em
Cristo Jesus. “
José Maria Seabra Duque,
Coordenador-Geral da
Caminhada Pela Vida
A Paróquia pode alugar
um autocarro para quem
quiser participar nesta
caminhada. O valor andará pelos 10 euros. Pedimos a quem estiver interessado que se inscreva
no cartório até ao dia 21.
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

Encerramento do Ano Missionário
dia 20 de Outubro

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXIX do T. Comum - 20 de Outubro
* Ex 17, 8-13

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.

RETIRO PARA ADOLESCENTES
As Servas de Nossa Senhora de Fátima organizam
um retiro de 25 a 27 de Outubro, para adolescentes
a partir dos 14 anos, na Casa Luiza Andaluz em
Santarém.
Para mais informações contactar as Irmãs ou a
página https://www.servasnsfatima.org
“Desafiados a viver um tempo de missão, antes de
sermos enviados é preciso contemplar Aquele que
nos envia, para podermos ir em Seu nome e anunciar a Sua mensagem de Amor”.

Roupeiro Social
Paroquial
O grupo de Voluntariado SocialCáritas 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.

Encontro Diocesano
de Acólitos
O Serviço
Diocesano
de Acólitos
(SDA) do
Patriarcado de Lisboa, organiza um
encontro
para os
acólitos de
toda a diocese, com
o tema
“Palavra, Celebração, Saída’ , no
dia 26 de outubro, na Paróquia de
Caldas da Rainha.

AURA MIGUEL
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 .

* Sl 120

* 2 Tim 3,14 - 4,2

* Lc 18, 1-8

A Palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-nos a manter com
Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente:
só dessa forma será possível ao crente aceitar os projectos de Deus, compreender os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, acreditar no seu amor.
O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem fica insensível diante
do sofrimento do seu Povo… Os crentes devem descobrir que Deus os ama
e que tem um projecto de salvação para todos os homens; e essa descoberta só se pode fazer através da oração, de um diálogo contínuo e perseverante com Deus.
A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no mundo e salva o seu Povo servindo
-Se, muitas vezes, da acção do homem; mas, para que o homem possa ganhar as duras batalhas da existência, ele tem que contar com a ajuda e a força de Deus… Ora, essa ajuda e essa
força brotam da oração, do diálogo com Deus.
A segunda leitura, sem se referir directamente ao tema da relação do crente com Deus,
apresenta uma outra fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem: a Escritura
Sagrada… Sendo a Palavra com que Deus indica aos homens o caminho da vida plena, ela
deve assumir um lugar preponderante na experiência cristã.
In Dehonianos

Refrães do XXVIII Domingo do Tempo Comum – 13 de Outubro
Entrada Escuta, Israel: Não há outro Deus senão o Senhor. Amá-lo-às, amá-lo-ás de
todo o teu coração.
Salmo Diante dos povos, manifestou Deus a salvação.
Apres. dons Águas das fontes dos rios e dos mares, louvai o Senhor. Louvai, bendizei o
Senhor. Louvai o Senhor!
Comunhão Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância.
Pós- Em Vós Senhor, está a fonte da vida: na vossa luz veremos a luz, na vossa
Comunhão luz veremos a luz
Final Proclamai que Jesus Cristo ressuscitou, não morre mais. Ele é nossa salvação, nossa glória para sempre.

"UM MILHÃO DE CRIANÇAS REZAM O TERÇO dia 18 de
outubro às 18.30h
Tal como o ano passado, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre vai
promover uma jornada de oração chamada “Um milhão de crianças
reza o Terço pela paz no mundo , que irá mobilizar crianças de
todo o mundo.
A nossa paróquia apela às crianças, pais e restantes familiares que
se juntem a esta jornada, na Igreja Paroquial, onde estarão catequistas, nessa hora, com quem se quiser juntar. As crianças que
tiverem, podem trazer a T-shirt da catequese.

