DEZEMBRO
Domingo - 5
II Domingo
do Advento
Ano C
2ª feira - 6
3ª feira - 7
Santo
Ambrósio

4ª feira - 8

5ª feira - 9

6ª feira - 10

Sábado - 11

INFORMAÇÕES
09.00h
11.30h
12.30h
15.00h
18.00h
21.00h
19.00h
21.00h
21.15h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Baptismo
Zona 4: Celebração da Palavra na Igreja da Azambujeira
Missa na Igreja Paroquial
Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja
Missa vespertina da Imaculada Conceição
Encontro de Liturgia, aberto a toda a comunidade
Reunião de catequistas say yes
Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria
09.00h Missa na Igreja Paroquial
Ofertórios Consignados
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Neste dia os ofertórios são
12.30h Baptismo
para o fundo do Clero do
Patriarcado
18.00h Missa na Igreja Paroquial
10.00h Reunião de Vigararia em Famalicão
15.00h Visita aos doentes das Zonas 10/11
19.00h Missa na Igreja dos Freires
20.30h Zona 6: Terço do Advento na Capela
20.30h Zona 9: Encontro de oração e reflexão na Associação Norte da Vila
21.15h Reunião da comissão da Festa dos Padroeiros com os responsáveis de zona

16.30h
18.30h
Domingo - 12 09.00h
III Domingo 11.30h
do Advento 15.00h
16.30h
Ano C
18.00h

Missa na Igreja do Casal do Guerra
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Zona 4: Celebração da Palavra na Igreja da Azambujeira
Oração pelas vocações, orientada pelas E.N.S. Benedita I
Missa na Igreja Paroquial

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª feira às 19h
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira.
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h
Em agenda:
14 Dezembro: Reunião de pais do 4º ano para preparação da Festa da Palavra
18 Dezembro: Confissões das crianças às 9.00h
18 Dezembro: Adoração ao Santíssimo e confissões dos adolescentes às 21.30h
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SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO
No dia 8 de Dezembro, celebramos a solenidade de Maria Imaculada, que se enquadra no contexto do Advento, um tempo de espera:
Deus cumprirá o que prometeu. Mas nesta festa é-nos dito que
algo já foi feito, na pessoa e na vida da Virgem Maria. Hoje consideramos o início deste cumprimento, que existe ainda antes do nascimento da Mãe do Senhor. De facto, a sua imaculada conceição levanos àquele preciso momento em que a vida de Maria começou a palpitar no seio materno: já existia o amor santificador de Deus, preservando-a do contágio do mal que é a herança comum da família
humana.
No Evangelho ressoa a saudação do Anjo a Maria: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está
contigo» (Lc 1, 28). Deus sempre a pensou e a quis, no seu desígnio inescrutável, como
uma criatura cheia de graça, isto é, cheia do seu amor. Mas para estar repleto, é preciso
encontrar espaço, esvaziar-se, pôr-se de lado. Precisamente como fez Maria, que soube
pôr-se à escuta da Palavra de Deus e confiar totalmente na sua vontade, aceitando-a sem
reservas na sua vida. A ponto que nela o Verbo se fez carne. Isto foi possível graças ao seu
“sim”. Ao Anjo que lhe pede para estar pronta para se tornar Mãe de Jesus, Maria responde: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra» (v. 38).
Maria não se perde em tantos raciocínios, não coloca obstáculos no caminho do Senhor,
mas entrega-se prontamente e deixa espaço para a ação do Espírito Santo. Ela põe imediatamente à disposição de Deus todo o seu ser e a sua história pessoal, para que a Palavra e
a vontade de Deus os plasme e os leve a cumprimento. Assim, correspondendo perfeitamente ao desígnio de Deus sobre ela, Maria torna-se a “toda bela”, a “toda santa”, mas sem
a menor sombra de autocomplacência. Ela é humilde. Ela é uma obra-prima, mas permanece humilde, pequena, pobre. Nela se reflete a beleza de Deus, que é todo amor, graça,
dom de si.
Apraz-me frisar também a palavra com que Maria se define na sua entrega a Deus: professa-se “serva do Senhor”. O “sim” de Maria a Deus assume desde o início a atitude de serviço, de atenção às necessidades dos outros. Isto é testemunhado concretamente com a
visita a Isabel logo após a Anunciação. A disponibilidade para com Deus encontra-se na
disposição de assumir as necessidades do próximo. Tudo isto sem clamor nem ostentação,
sem procurar lugares de honra, sem publicidade, porque a caridade e as obras de misericórdia não precisam de ser expostas como um troféu. As obras de misericórdia são feitas
em silêncio, em segredo, sem se vangloriar. Até nas nossas comunidades, somos chamados a seguir o exemplo de Maria, praticando o estilo de discrição e escondimento.
Que a festa da nossa Mãe nos ajude a fazer de toda a nossa vida um “sim” a Deus, um
“sim” feito de adoração a Ele e de gestos diários de amor e de serviço.
PAPA FRANCISCO, 8 de dezembro de 2019

Equipas de
Nossa
Senhora

Rapazes e Raparigas
Nas férias de Natal há várias actividades vocacionais e de voluntariado:
Para rapazes:
* Estágios para os 7º e 8º anos – de 18 a 20 de Dezembro
* Campanários para os 9º e 10º anos – de 21 a 23 de
Dezembro
Luzeiros de Natal para Raparigas:

São tempos de catequese e convívio, oração e partilha,
trabalho e jogo, meditação e distração para aprender
a escutar Deus, e conhecer o projecto de vida que
sonha para ti, e a construir a vida como resposta alegre e fiel a Deus.
Dos 7º aos 12º anos : de 17 a 20 de Dezembro

No dia 8 de Dezembro, o movimento das Equipas
de Nossa Senhora, do sector
das Caldas da Rainha, celebra o
Dia da Familia E.N.S.
Atendendo às condições
actuais, haverá apenas a participação das diferentes equipas,
na missa paroquial das 11.30h.

Inscrições e informações na página do pré-seminário de
Lisboa.: http://vocacoes.patriarcado-lisboa.pt/

Liturgia do próximo Domingo: III Domingo do Advento - 12 de Dezembro
* Sof 3, 14-18a

* Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

* Filip 4, 4-7

* Lc 3, 10-18

O tema deste 3º Domingo pode girar à volta da pergunta: “e nós, que
devemos fazer?” Preparar o “caminho” por onde o Senhor vem significa questionar os nossos limites, o nosso egoísmo e comodismo e operar uma verdadeira transformação da nossa vida no sentido de Deus.
O Evangelho sugere três aspectos onde essa transformação é necessária: é preciso sair do nosso egoísmo e aprender a partilhar; é preciso quebrar os esquemas de exploração e de imoralidade e proceder
com justiça; é preciso renunciar à violência e à prepotência e respeitar
absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. O Evangelho avisa-nos, ainda, que o cristão
é “baptizado no Espírito”, recebe de Deus vida nova e tem de viver de acordo com essa
dinâmica.
A primeira leitura sugere que, no início, no meio e no fim desse “caminho de conversão”,
espera-nos o Deus que nos ama. O seu amor não só perdoa as nossas faltas, mas provoca a
conversão, transforma-nos e renova-nos. Daí o convite à alegria: Deus está no meio de
nós, ama-nos e, apesar de tudo, insiste em fazer caminho connosco.
A segunda leitura insiste nas atitudes correctas que devem marcar a vida de todos os
que querem acolher o Senhor: alegria, bondade, oração.
in Dehonianos

Associação de Bombeiros Voluntários da Benedita
Como é habitual, os Bombeiros Voluntários da Benedita celebram o seu
aniversário no dia 8 de Dezembro.
Este ano a Celebração Eucarística comemorativa será na missa das
11.30h , seguido de bênção de viatura .

Refrães dos Cânticos do II Domingo do Advento– 5 de Dezembro
Entrada

Preparai os caminhos do Senhor. Maranatha, maranatha.

Salmo

O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.

Apres. Dons Uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor.
Comunhão

O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a paz e
a vida eterna.

PósComunhão

O Senhor vem e não tardará iluminará as nossas trevas e manifestar-se-á a
todos os povos, a todos os povos.

Final

Maria fonte da Esperança, neste tempo do Advento, Vossa mão nos leve a
Cristo, ao seu santo nascimento. Vossa mão nos leve a Cristo ao seu santo
nascimento.

Visita aos Doentes
Vamos continuar esta semana a visita aos doentes da nossa Paróquia.
Pedimos aos responsáveis de zona que indiquem no cartório, quem vai
acompanhar o Pároco na visita.
9 de Dezembro: Zonas 10 e 11 a partir das 15.00h

Reconciliação no Advento
18 Dez: Confissões para a Catequese da infância às 9.00h na Igreja
18 Dez: Adoração ao Santíssimo seguido de confissões para a catequese da
adolescência, às 21.30h na Igreja
21 Dez: Celebração Penitencial para todos, às 21h, na Igreja
Para os mais idosos ou doentes iremos marcar confissões nas igrejas das zonas.

Colheita de sangue
O Instituto Português do Sangue vem fazer uma colheita de sangue à Benedita no próximo dia 19 de Dezembro, das 9h às 13h, no
Centro Comunitário Pastoral da Benedita.

