NOVEMBRO/ DEZEMBRO

INFORMAÇÕES

Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo
09.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingo
11.30h Missa na Igreja Paroquial
XXXIV
15.00h Zona 2: venda de fritos e café d’avó
do T. Comum 18.00h Missa na Igreja Paroquial
20.30h Zona 8: Oração pelos falecidos do lugar
3ª feira - 26
15.30h Visita aos doentes da zona 3
18.30h Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
21.15h Reunião de catequistas da adolescência
4ª feira - 27
21.00h Ensaio de cânticos litúrgicos
5ª feira - 28
19.00h Missa na Igreja da Azambujeira
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
6ª feira - 29
20.30h Zona 9: Encontro de Oração e reflexão do Advento na Associação
Norte da Vila
21.00h Reunião do Grupo de Voluntariado-Cáritas Paroquial de Benedita
21.15h Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
Sábado - 30
Aniversário do Pe. Paulo Gerardo
Recolha do Banco Alimentar dias 30 de nov.e 1 de Dezembro
10.00h Encontro de formação Say Yes II catequistas, no C. Comunitário
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese
16.30h Missa na Igreja do Casal do Guerra
18.00h Missa na Igreja Paroquial
18.45h Assembleia Geral Ordinária da Santa Casa da Misericórdia
Domingo –1 09.00h Recolha de sangue no Centro Comunitário até às 13.00h
09.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingo
11.30h Missa na Igreja Paroquial
12.30h Almoço paroquial com as zonas 3 e 5
I
15.00h Encontro da Família Andaluz na casa das Irmãs
do advento 15.00h Zona 2: venda de fritos e café d’avó
15.00h Zona 4: terço com a catequese na Capela
Ano A
15.30h Ordenações no Mosteiro dos Jerónimos
18.00h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo –24

* 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:
3 de Dezembro: Reunião de Pais do 4º ano às 21.15h
8 de Dezembro: Imaculada Conceição e Festa dos Bombeiros Voluntários da Benedita
15 de Dezembro: Concerto de Natal da Universidade Sénior da Benedita às 16h na Igreja
15 de Dezembro: Oração pelas Vocações às 15 h na Igreja Paroquial

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

XXXIV Domingo do Tempo Comum - Ano C
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

Nº 805
24 de Novembro de 2019

CRISTO-REI: CURIOSIDADES…
Hoje é a Solenidade de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei do Universo, mais
conhecida como a Festa de Cristo Rei. É o
último domingo do ano litúrgico (o
Advento começa no próximo domingo) e
esta festa lembra-nos que não importa o
que os poderes da Terra nos pedem para
fazer, Cristo é o verdadeiro rei que deve
reinar em nossos corações.
Apresentamos algumas curiosidades sobre
esta impressionante festa:
1. Foi instituída em 1925, pelo Papa Pio
XI, através da encíclica Quas Primas, por
ocasião dos 1600 anos do Concílio de Niceia (325). E foi celebrada pela primeira vez no último
domingo de Outubro de 1926.
2. A festa foi uma resposta ao
crescimento da secularização,
do ateísmo e do comunismo
Enquanto o mundo pedia eloquentemente aos cristãos que
deviam restringir sua religião e
dar maior lealdade aos governos,
o Papa Pio XI escreveu sobre a
festa:
“Se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus,
no céu e na terra, se os homens, resgatados
pelo seu sangue preciosíssimo, se tornam,
com novo título, súbditos de seu império,
se, finalmente, este poder abraça a natureza
humana em seu conjunto, é claro que
nenhuma de nossas faculdades se pode subtrair a essa realeza. É mister, pois, que reine
em nossas inteligências: com plena submissão, com adesão firme e constante, devemos
crer as verdades reveladas e os ensinos de
Cristo. É mister que reine em nossas vontades: devemos observar as leis e os

mandamentos de Deus. É mister que reine
em nossos corações: devemos mortificar
nossos afetos naturais, e amar a Deus sobre
todas as coisas”. (Quas Primas, 34)
3. O Santo Paulo VI em 1969, revisou a
festa e deu-lhe o nome e a data atuais. O
Papa deu à festa seu atual título completo
(Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo
Rei do Universo) e transferiu-a para o último domingo do ano litúrgico.
4. Apesar de suas origens católicas, a festa é comemorada por muitos protestantes, anglicanos, luteranos, metodistas, e
presbiterianos . Alguns anglicanos referem-se a este domingo
como “Domingo da agitação” porque a oração coleta anglicana
para o dia começa com as palavras “agitado, despertado, te
suplicamos, ó Senhor, as vontades de teus fiéis”.
5. Na igreja protestante da Suécia, este domingo é chamado
“Domingo da Condenação”
Embora oficialmente os protestantes da Suécia celebrem esta
festa como “O regresso de Cristo”,
seu nome coloquial “Domingo da Condenação” procede do fato de que dão um enfoque
particular ao Juízo Final e à segunda vinda
de Cristo.
6. A estátua de “Cristo Rei” da Polônia é a
maior estátua de Jesus Cristo Rei do Universo no mundo, com 33 metros de altura
(um metro para cada ano da vida terrena de
Jesus) e 3 metros de base, a estátua de Cristo Rei de Swlebodzin, no noroeste da Polônia, é três metros mais alta do que o Cristo
Redentor, no Rio de Janeiro.

Sala de Chá – Dezembro 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:
1 Dezembro:
8 Dezembro:
15 Dezembro:
22 Dezembro :
29 Dezembro:

Equipas de serviço:

Zona 6
Zona 7
Zona 8
encerrada
Zona 9

Renovamento Carismático
Trindade Boita, Aida e Rui
Escuteiros
encerrada
LIAM

CONTRIBUTO
PAROQUIAL 2019
Nos dias 23 e 24 realiza-se
o Contributo Paroquial.
Podem levar os envelopes
que se encontram à saída
da missa e entregar no
ofertório
das
missas
(sempre em envelope), ou
no cartório ou pessoalmente ao Pe. Gianfranco.

Banco Alimentar contra a fome
A próxima Campanha do Banco Alimentar irá decorrer nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro nas
várias superfícies comerciais da freguesia. Pedimos aos
voluntários que queiram ajudar que se inscrevam no Cartório. Faltam ainda muitos turnos para preencher.

Assembleia Geral da Santa
Casa da Misericórdia

Colheita de sangue
O Instituto Português
do Sangue vem fazer
uma colheita de sangue
à Benedita no próximo
dia 1 de Dezembro, das 9h às 13h, no Centro
Comunitário Pastoral da Benedita.

Visita aos doentes
Pedimos aos responsáveis de
zona que indiquem no cartório
quem vai acompanhar a visita.
26 de Novembro: Zona 3 às 15.30h

No dia 30 de Novembro terá lugar na
Sala de Conferências da Instituição
(entrada pelo portão lateral em frente
ao Ciclo), às 18:45 h, uma Assembleia
Geral Ordinária da Santa Casa da Misericórdia de Benedita

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.
Para isso basta comparecer no ensaio
dia 30 de Novembro, às 14h30 na
Igreja Paroquial. Seja a cantar ou a
tocar és bem-vindo.

Liturgia do próximo Domingo: Domingo I do Advento, Ano A - 1 Dezembro

* Is 2, 1-5

* Sl 121

* Rom 13, 11-14

* Mt 24, 37-44

As três leituras deste Domingo contêm, como tema central, a vigilância,
entendida, como vimos, não no sentido de uma espera angustiante do
Senhor, juiz no fim da nossa vida, mas como atenção à vinda do Senhor,
hoje.
A primeira leitura fala-nos de um mundo novo que surgirá quando soubermos acolher sem medo, o Senhor que vem. A segunda leitura convidanos a abrir os olhos para descobrir os sinais do novo dia que já raiou.
O Evangelho recomenda-nos a vigilância para saber reconhecê-lo na hora da sua
“chegada”.

Refrães do XXXIV Domingo do Tempo Comum – 24 de Novembro
Entrada Hossana, hossana no alto dos céus, hossana, hossana, Àquele que vem,
honra, louvor e glória a Cristo Salvador.
Salmo Iremos com alegria para a casa do Senhor.
Apres. dons O Cordeiro que foi imolado é digno de receber a honra e a glória, é digno
de receber a honra e a glória.
Comunhão Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.
Pós-Comunhão O Senhor é grande e digno de louvor!

Final Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera.

CATEQUISTAS

Encontro da Família Andaluz

* Pede-se aos catequistas de adolescentes
que se inscrevam na formação Say Yes II
que acontecerá no dia 30 de novembro, na
nossa Paróquia, no Centro Comunitário.
* Recolecção do Advento para catequistas ,
alterada para dia 15 de Dezembro, na
Vestiaria às 15.00h .
Mais informações contactar o Secretariado
da Catequese.

Domingo dia 1, 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 Paroquial — 1 de Dezembro
No domingo dia 1 de Dezembro teremos mais um almoço paroquial organizado pelas zonas 3e 5.
A ementa é: Sopa de nabiças, pescada frita com cebolada e puré, jardineira
de vaca, Sobremesas diversas.
Estes almoços continuam a ser muito importantes quer pelo convívio que proporcionam
quer pela ajuda que dão para mantermos o Centro Pastoral.

