DEZEMBRO

INFORMAÇÕES

Domingo –1 09.00h
09.00h
Domingo
11.30h
12.30h
I
15.00h
do advento 15.00h
15.00h
Ano A
15.30h
18.00h
3ª feira - 3
11.30h
S. Francisco
21.00h
Xavier
21.15h

Recolha de sangue no Centro Comunitário até às 13.00h
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Almoço paroquial com as zonas 3 e 5
Encontro da Família Andaluz na casa das Irmãs
Zona 2: venda de fritos e café d’avó
Zona 4: terço com a catequese na Capela
Ordenações no Mosteiro dos Jerónimos
Missa na Igreja Paroquial
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Visita aos doentes da zona 8 de manhã e à tarde
Encontro de Leitores
Reunião de Pais dos catequisandos do 4º ano para preparação da
Festa da Palavra
4ª feira - 4
21.00h Ensaio de cânticos litúrgicos
5ª feira - 5
Dia do Voluntário
S. Frutuoso,
15.30h Visita aos doentes da zona 10 e 11
S. Martinho e
19.00h Missa na Igreja dos Candeeiros
S. Geraldo, bispos 21.00h Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático
6ª feira - 6
20.30h Zona 9: Encontro de Oração e reflexão do Advento na Associação
Norte da Vila
Sábado - 7
14.30h Acólitos
16.30h Missa na Igreja dos Freires
18.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingo – 8
Solenidade da Imaculada Conceição
09.30h Missa na Igreja Paroquial—Festa dos Bombeiros Voluntários da
Benedita
Domingo
11.00h E.N.S.: Convívio nas Caldas da Rainha
II
11.30h Missa na Igreja Paroquial
do advento 12.30h Baptismos
Ano A
15.00h Zona 2: venda de fritos e café d’avó
18.00h 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:
13 a 15 de Dezembro: Escuteiros—ACANatal
14 de Dezembro: Zona 13 - montagem do Presépio às 15h na Capela
15 de Dezembro: Zona 2 - Festa de Preparação para o Natal (Advento) com a participação
da Catequese – Almoço convívio às 13h
15 de Dezembro: Zona 4: terço com a catequese na Capela e preparação do Presépio
15 de Dezembro: Oração pelas Vocações às 15 h na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita
I Domingo do Advento - Ano A
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RECOLHIMENTO:
UM CAMINHO DE INTERIORIDADE
O inverno chegou e toda a natureza
Veio há dois mil anos, continua a vir
entrou num retiro profundo. As árvores em cada homem e em cada tempo para
despiram-se, os animais recolheram-se o podermos acolher no amor e na doado frio e boa parte dos pássaros voa- ção de cada situação. Contudo, é no fim
ram para zona mais quente. Há um dos tempos que virá definitivamente o
silêncio que se abate por toda a parte.
reino novo de Jesus. Ele não terá fim.
Também o tempo cinzento e a chuva
Por isso a Igreja entra neste recolhido
nos convidam ao recolhimento e à silêncio, preparando-se para o Natal do
reflexão. Diante do lume das nossas Senhor. Agora não haverá «glória» na
lareiras somos convidados a entrar no missa nem cores solenes, tudo estará
profundo do nosso «ser» e procurar despido de euforia. Apenas a esperança
cultivar a vida interior. Tudo contribui alimentará o nosso canto e a nossa
para entramos neste mistério do caminhada.
advento. Sim! Neste advento esperamos
Como diz a palavra do hino: «Ó
o Senhor.
Nuvens chovei do alto e apareça a SalOlhamos à nossa volta e damo-nos vação. Que Deus nos trás escondida em
conta da tristeza e dos medos que se humano coração. Abra-se a terra e gerrespira por toda a parte. Embora o con- mine, em fecunda virgindade, o Salvasumismo, as luzes e as cores nos procu- dor prometido».
rem anestesiar as dificuldades, muitos Maranathá (Vinde Senhor)!
são os que vivem atingidos pela injustiça. Talvez também nós estejamos Bom Advento, PG
assim. Não desesperemos!
O Senhor, na liturgia, tem-nos convidado à esperança de um novo mundo de
justiça que jamais passará. Um mundo
onde serão enxugadas todas as nossas
lágrimas e se apagarão todos os sinais
de sofrimento. Uma luz pequenina vai
aumentado de dia para dia, isto é:
a verdadeira Luz.
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

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.

CONTRIBUTO
PAROQUIAL 2019
Podem levar os envelopes que se
encontram à saída da Igreja e
entregar no ofertório das missas
(sempre em envelope), no cartório
ou pessoalmente ao Pe. Gianfranco.

Associação de Bombeiros Voluntários da Benedita

Como é habitual, os Bombeiros Voluntários da Benedita celebram o seu
aniversário no dia 8 de Dezembro. Tal como em anos anteriores a Celebração Eucarística comemorativa será às 9.30 h na Igreja Paroquial
(atrasando-se um pouco a missa das 9.00 h).

Está a decorrer o peditório anual, por bombeiros devidamente identificados e acompanhados, sempre que for possível, pelas equipas de zona
da paróquia.

FESTA DA PALAVRA—
4º ANO
Os pais dos catequisandos do 4º ano de catequese, têm uma reunião no
dia 3 de Dezembro, às
21.15h , no Centro Comunitário, para preparação
da Festa da Palavra.

* Sl 97

* Rom 15, 4-9

* Lc 1, 26-38

A liturgia deste domingo convida-nos a despir esses valores efémeros
e egoístas a que, às vezes, damos uma importância excessiva e a realizar
uma revolução da nossa mentalidade, de forma a que os valores fundamentais que marcam a nossa vida sejam os valores do “Reino”.
Na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta um enviado de Jahwéh,
da descendência de David, sobre quem repousa a plenitude do Espírito
de Deus; a sua missão será construir um reino de justiça e de paz sem
fim, de onde estarão definitivamente banidas as divisões, as desarmonias, os conflitos.
No Evangelho, João Baptista anuncia que a concretização desse “Reino” está muito próxima… Mas, para que o “Reino” se torne realidade viva no mundo, João convida os seus contemporâneos a mudar a mentalidade, os valores, as atitudes, a fim de que nas suas vidas
haja lugar para essa proposta que está para chegar… “Aquele que vem” (Jesus) vai propor
aos homens um baptismo “no Espírito Santo e no fogo” que os tornará “filhos de Deus” e
capazes de viver na dinâmica do “Reino”.
A segunda leitura dirige-se àqueles que receberam de Jesus a proposta do “Reino”: sendo o rosto visível de Cristo no meio dos homens, eles devem dar testemunho de união, de
amor, de partilha, de harmonia entre si, acolhendo e ajudando os irmãos mais débeis, a
exemplo de Jesus.
Dehonianos

Entrada Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. Vinde, Senhor, nossa alma espera o Verbo de Deus.
Salmo Que alegria quando me disseram: “Vamos para a casa do Senhor! Vamos
para a casa do Senhor!”
Apres. dons Preparai os caminhos do Senhor, Maranatha, Maranatha. (bis)
Comunhão Não sabeis o dia em que virá o Senhor. Estai preparados, vigiai.
Pós-Comunhão Senhor, Tu és a luz que ilumina a Terra inteira, Tu és a luz que ilumina a

No próximo domingo dia
8, os ofertórios serão para
o Fundo do Clero do
Patriarcado.

Pedimos aos responsáveis
de zona que indiquem no
cartório quem vai acompanhar a visita.
3 de Dezembro: Zona 8 às 11.30h prolongando-se para a tarde
5 de Dezembro: Zonas 10 e 11 às 15.30h

* Gen 3, 9-15

Refrães do I Domingo do Advento – 1 de Dezembro

OFERTÓRIOS
CONSIGNADOS

Visita aos doentes

Liturgia do próximo Domingo: Domingo II do Advento - Ano A - 8 de Dezembro

minha vida.
Final No fim dos tempos virá o Senhor, e nós iremos ao seu encontro. O
Senhor virá, o Senhor virá!

Acólitos da Benedita

CATEQUISTAS

Estão abertas as inscrições para o Grupo
de Acólitos. Podem inscrever-se, crianças,
rapazes e raparigas que já
tenham feito a 1º comunhão
e também adultos.
A próxima reunião será dia 7
de Dezembro às 14.30h.

Recolecção do
Advento para
catequistas ,
alterada para dia
15 de Dezembro,
na Vestiaria às 15.00h .

Almoço Paroquial — 1 de Dezembro
No domingo dia 1 de Dezembro teremos mais um
almoço paroquial organizado pelas zonas 3 e 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.

