NOVEMBRO

INFORMAÇÕES

Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo
09.00h Missa na Igreja Paroquial
XXXIV Domingo 09.30h Jornada Diocesana da Juventude em Queluz
do T. Comum 11.30h Missa na Igreja Paroquial
12.30h Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 3 e 7
18.00h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 22
21.00h Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja
3ª feira - 23
15.00h Visita aos doentes da Zona 5
21.15h Reunião do Secretariado da Catequese com os coordenadores de
cada ano

Paróquia
da Benedita

Domingo - 21

5ª feira - 25

6ª feira - 26

10.30h
14.30h
19.00h
20.30h
21.15h

Sábado - 27
16.30h
18.30h
Domingo - 28 09.00h
I Domingo
11.30h
do Advento 15.00h
15.30h
Ano C
18.00h

Visita aos doentes da Zona 4
Visita aos doentes da Zona 3
Missa na Igreja dos Candeeiros
Zona 9: Encontro de oração e reflexão na Associação Norte da Vila
Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
Recolha do Banco Alimentar
Missa na Igreja da Azambujeira
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Zona 4: Celebração da Palavra na Igreja da Azambujeira
Ordenações Diaconais no Mosteiro dos Jerónimos
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:

CONTRIBUTO PAROQUIAL—Formas de contribuir
Durante o mês de Novembro realiza-se o Contributo Paroquial 2021.
Podem entregar o vosso Contribuo da seguinte maneira:
- Através dos envelopes que se encontram à porta da Igreja. De seguida, podem entregar
nos ofertórios das missas (sempre em envelope), ou no cartório, ou ainda pessoalmente
ao Pe. Gianfranco;
- Através de transferência Bancária pelo seguinte IBAN PT50 0035 0157 00006154431 77
(CGD)
- Através de MBWAY nr tel. 916162525 (designando: Contributo2021)
Quem desejar pode solicitar o recibo para benefícios fiscais, mencionando o nome do
beneficiário e o respectivo número fiscal, no acto da entrega. A Paróquia está grata pela
sua contribuição. Rezaremos pelas suas intenções.

XXXIV Domingo do Tempo Comum - Ano B

Nº 862
21 de Novembro
de 2021

Corrida Global JMJ Lisboa 2023
A organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 em parceria com o Move Sports lançam a
WYD Global Race, uma corrida a nível mundial, entre
os próximos dias 21 e 30 de Novembro.
Esta corrida, tem como grande missão promover a
JMJLisboa2023 e angariar fundos para a sua preparação e realização.
Duarte Ricciardi, secretário executivo da JMJLisboa2023 disse: “aceitámos com gratidão e expectativa a proposta da Move Sports para sermos parceiros de uma iniciativa que, para além do seu caracter inovador, alia a prática do exercício físico à dimensão solidária e desejamos que os frutos desta corrida possam ajudar milhares de jovens a viver a experiência única de participar numa Jornada Mundial da Juventude”,.
António Cunha, da Move Sports, esclarece: “Sentimo-nos interpelados pelo tema da
Jornada, ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’, e pensámos de imediato na
importância do movimento e a urgência de ação. Por outro lado, o mundo tem sido
repetidamente confrontado pelo próprio Papa Francisco, para a necessidade de
mudarmos de vida, de cuidarmos da Casa Comum, o que implica a prática de hábitos
saudáveis de vida. Juntámos tudo isto e a corrida pareceu-nos algo de natural. (…) O
nosso desafio é dar a oportunidade às pessoas de correr por um propósito e com um
objetivo”.
Trata-se de uma corrida que acontece em formato digital e os participantes irão
competir entre si entre os dias 21 e 30 de Novembro. Cada atleta corre no seu contexto, mas os tempos e distâncias são registadas por numa plataforma global, o que permite a participação e a competição entre todos, independentemente da sua geografia.
A inscrição deve ser feita na pagina www.wydglobalrace.com ou fazendo o download da App. No dia 30 de novembro a corrida termina e os resultados estarão disponíveis para consulta.
Como funciona:
1. Faz o download da app (iOS ou Android) e regista-te diretamente na app ou através
do site.
(virar a folha s.f.f.)
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

(continuação)
2. Ajusta as configurações da app relevantes para o seu dispositivo (muito importante!).
3. Verifica na app em Settings -> "Is my device ready" se todas as configurações foram
feitas corretamente.
4. Sê ambicioso e regista-te para a distância que queres correr.
No dia da corrida:
1. Reza uma Avé Maria.
2. Abre a app e clica em "Start" no canto inferior esquerdo para entrar na Warmup
Room.
3. Uma vez na Warmup Room, a contagem regressiva tem início. Daqui em diante não
precisas fazer mais nada: a tua corrida tem início automaticamente com o final da
contagem. Podes também iniciar a corrida manualmente a qualquer momento clicando em “Start run”.
4. Uma vez iniciada a corrida, o teu percurso será registado automaticamente pela
app e interrompido no final.

Liturgia do próximo Domingo: I Domingo do Tempo do Advento - Ano C - 28 de Novembro
* Jer 33, 14, 16 * Sl 24 * 1 Tes 3, 12 - 4, 2 * Lc 21, 25-28. 34-36

Neste 1º Domingo do Tempo do Advento, a Palavra de Deus apresenta-nos uma primeira abordagem à “vinda” do Senhor.
Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, o Deus da aliança anuncia que é fiel às suas promessas e vai enviar ao seu Povo
um “rebento” da família de David. A sua missão será concretizar
esse mundo sonhado de justiça e de paz: fecundidade, bem-estar,
vida em abundância, serão os frutos da acção do Messias.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Messias filho de David, a
anunciar a todos os que se sentem prisioneiros: “alegrai-vos, a vossa libertação está próxima. O mundo velho a que estais presos vai
cair e, em seu lugar, vai nascer um mundo novo, onde conhecereis
a liberdade e a vida em plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes o Filho do Homem
que vos traz o projecto desse mundo novo”. É preciso, no entanto, reconhecê-l’O, saber
identificar os seus apelos e ter a coragem de construir, com Ele, a justiça e a paz.
A segunda leitura convida-nos a não nos instalarmos na mediocridade e no comodismo,
mas a esperar numa atitude activa a vinda do Senhor. É fundamental, nessa atitude, a
vivência do amor: é ele o centro do nosso testemunho pessoal, comunitário, eclesial.
in Dehonianos

Almoço Paroquial — 21 de
Novembro
Este domingo dia 21 de Novembro vamos
finalmente retomar os nossos almoços
paroquiais, com toda a segurança que ainda é exigida.
As zonas responsáveis pela organização são a 3 e a 7.
A ementa é: Sopa Juliana, carne de porco grelhada,
bacalhau grelhado, com acompanhamento de batatas a
murro, migas ou arroz. Para a sobremesa haverá doces
variados.
Estes almoços são muito importantes quer pelo
convívio que proporcionam quer pela ajuda que
dão para mantermos o Centro Pastoral.

Refrães dos Cânticos do XXXIV Domingo do T. Comum - 21 de Novembro
Entrada

Hossana, hossana no alto dos céus, hossana, hossana, Àquele que vem, honra, louvor e glória a Cristo Salvador.

Preparar
o Natal

Salmo

O Senhor é rei num trono de luz. O Senhor é rei.

Este ano voltamos a ter no
cartório o “Livro Rezar no
Advento” para preparar de
forma mais intensa e profunda
o Natal.

Comunhão

Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje
e por toda a eternidade.

PósComunhão

Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei.

Final

Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera!

Banco Alimentar contra a fome
O Banco Alimentar vai retomar o peditório com voluntários nos dias 27 e 28 de Novembro, com todas as
regras de segurança que ainda são necessárias: só 2
voluntários por turno (uma à entrada e oura à saída), com máscara, identificados com um autocolante do Banco Alimentar.

Precisamos voluntários que possam disponibilizar o seu tempo para
esta causa. Os interessados devem se inscrevam no Cartório.

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.

Visita aos Doentes

Vamos iniciar 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.
Ainda aceitamos inscrições durante esta semana.
23 de Novembro: Zona 5 a partir das 15.00h
25 de Novembro: Zona 4 a partir das 10.30h, prolongando-se para a tarde
25 de Novembro: Zona 3 a partir das 14.30h

