MAIO
Domingo - 15
V Domingo
De Páscoa
De Páscoa
3ª feira - 17

4ª feira - 18
5ª feira - 19
6ª feira - 20
Sábado - 21
Domingo - 22
VI Domingo
De Páscoa

INFORMAÇÕES
09.00h
11.30h
14.30h
18.30h
08.30h
18.30h
19.00h
21.15h
21.15h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Abertura da Sala de Chá
Missa na Igreja Paroquial
Missa ferial
Reunião de catequistas da infância
Missa ferial
Reunião de pais para a Festa da 1ª Comunhão
Reunião de catequistas Say Yes
Não há missa ferial às 8.30h
19.30h Boas Festas Pascais da Zona 8, seguidas de convívio
21.00h Escola de Leigos—Escritos Paulinos
Não há missa ferial às 8.30h
19.30h Boas Festas Pascais da Zona 2 , seguidas de convívio
Não há missa ferial às 8.30h
19.30h Boas Festas Pascais das Zonas 10 e 11 na Capela de São Paulo ,
seguidas de convívio
18.00h Boas Festas Pascais da Zona 13, seguidas de convívio no salão
19.30h Missa na Igreja Paroquial
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial
14.30h Abertura da Sala de Chá
15.00h Formação para os membros do Concelho Económico
18.30h 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:
28 de Maio: Confissões para a Profissão de fé às 9.00h e ensaio às 14.30h
28 de Maio: Retiro de preparação para a 1ª Comunhão das 14h30 às 18h, no C. Comunitário
29 de Maio: Festa da Profissão de Fé às 11.30h
29 de Maio : Renovação dos MEC às 15.30h no Centro Comunitário
Zonas Pastorais da paróquia:
Zona 1: Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente
Zona 2: Bairro da Figueira
Zona 3: Moinhos Novos e Frei-Domingos
Zona 4: Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, Raposeira,
Engenhoca.
Zona 5: Taveiro, Casal da Pequena
Zona 6: C.Carvalho, Cabecinha, Casal do Guerra, Charneca
do Casal do Guerra
Zona 7: Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I

Zona 8: Candeeiros, V. da Rega, Casal Gregório II,
Outeiro
Zona 9: Casal da Estrada, Chamiço, Pedra Redonda,
Casal Leirião, Portela, Casal da Bica
Zona 10: Benedita Solão
Zona 11: Benedita, Goucharia e Por do Sol
Zona 12: Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda
das Raparigas
Zona 13: Ribafria

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

Paróquia
da Benedita
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X Encontro Mundial das Famílias
Por ocasião do Dia Internacional da Família, (domingo,
15 de maio), o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel
Clemente, através de uma carta convoca todas as famílias
para o X Encontro Mundial das Famílias que se realizará
na Diocese de Lisboa no próximo mês de junho.
Caras famílias do Patriarcado de Lisboa
A todos saúdo com muita proximidade e estima, confiando na proteção da Sagrada Família de Nazaré para todos e cada um de vós.
Também para vos convocar para o X Encontro Mundial das Famílias, que se realizará em
cada uma das dioceses de todo o mundo, em simultâneo com Roma, nos dias 22 a 26 de
junho. Terá a sua abertura nas paróquias na quarta 22, um evento na Vigararia de Mafra
na quinta 23, oração nas paróquias e nas famílias a 24, a possibilidade de participar no
Congresso Teológico Pastoral "A vocação ao Amor e à Santidade dos jovens e das famílias"
na paróquia de Santa Joana Princesa (Lisboa) das 10 às 19 horas, no sábado 25.
Convido-vos muito especialmente para a Festa da Família, grande encontro presencial
diocesano, que decorrerá em Vialonga, Vila Franca de Xira, no Domingo 26 de junho, com o
tema "Famílias a caminho da Jornada Mundial da Juventude". Sobre todas estas ações,
podereis encontrar informação no Setor da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa.
Como sabeis, será na primeira semana de agosto de 2023 que Lisboa acolherá uma multidão de jovens do mundo inteiro, para viverem com o Papa Francisco essa ocasião única e
marcante das suas vidas, como certamente será. Dedicada aos jovens, a JMJ mobiliza-nos a
todos, mesmo aos que somos "jovens há mais tempo" e conservamos na memória os ideais
dessa idade bonita, que agora partilhamos com quem vive dos 15 aos 30 anos. Partilha que
acontece muito nas famílias, igrejas domésticas e local por excelência de intercâmbio de
gerações. Também no que à transmissão da fé diz respeito, como já São Paulo disse ao seu
discípulo Timóteo: «Trago à memória a tua fé sem fingimento, que se encontrava já na tua
avó Loide e na tua mãe Eunice e que, estou seguro, se encontra também em ti» (2 Tm 1, 5).
Representantes das paróquias e dos movimentos familiares católicos, por todos espero
em Vialonga no Domingo 26 de Junho, que será muito preenchido de momentos de partilha, festa e celebração. Precisamos de nos ver e rever, para assim reforçarmos a certeza e a
beleza da proposta familiar cristã, tão urgente hoje em dia e entre nós!
Terei todo o gosto em oferecer diplomas de Bênção aos casais que completam este ano 10, 25, 50, 60 ou mais anos de matrimónio. São magníficos marcos duma existência que acontece todos os dias.
Com oração e muita estima, + Manuel Clemente
Nota: QR Code para aceder às inscrições para os diplomas de Bênção

E.M.R.C.?: Eu quero!

Liturgia do próximo Domingo: Domingo VI da Páscoa - 22 Maio
* Act 15, 1-2.22-29 * Sl 66

Inscrição nas aulas de Moral e Religião Católica? É fixe, vale a pena!
No impresso da inscrição ou renovação
da matrícula escolar, devem assinalar a opção “EMR” (Educação
Moral e Religiosa), devendo, posteriormente, informar a escola, sobre qual a confissão religiosa pretendida (neste caso, a católica).

Banco Alimentar contra a fome
A próxima Campanha do Banco Alimentar irá decorrer
nos dias 28 e 29 de Maio , e existem 3 formas de contribuir par ao Banco Alimentar:
* Campanha Saco, com voluntários presentes nos supermercados da nossa terra;
* Campanha Ajuda Vale, através de vales de produtos selecionados. Ao fazer o pagamento, o dador entrega o vale na caixa registadora e os produtos ficam claramente identificados no talão de caixa.
* Campanha online, através da plataforma www.alimentestaideia.pt que permite a doação de alimentos para quem habitualmente não vai ao supermercado.

Para o voluntariado nos supermercados, pedimos aos grupos, pessoas individuais e catequistas interessados que se inscrevam no Cartório.

Terço nas zonas no mês de Maio
- Zona 1 - 2ª, 4ª e 6ª, na APZ às 21 h,
- Zona 4 - de 2ª a 6ª, na Capela às 20.30h
- Zona 6 - às 2ª, 4ª e 6ª na Capela às 20.30h
- Zona 7 - todo o mês de Maio, às 20h orientado pela catequese
- Zona 8 - todos os dias às 17.00h e às 6ªf às 20.30h com a catequese e pais
- Zona 9 - às 6ª f às 21h na Associação
- Zona 12 - de 2ª a 6ª f às 21 h

ATENÇÃO

Boas Festas Pascais

Durante o tempo Pascal, nos dias
em que se celebrarem as Boas
Festas nas zonas, não haverá
missa às 8.30h na Igreja Paroquial. Lembrando a mensagem
sinodal “de caminharmos juntos”,
convidamos todos a participarem
nas Boas Festas das zonas.

As Boas Festas Pascais das zonas serão com Celebração Eucarística seguida de jantar-convívio partilhado
18 de Maio: Zona 8 às 19.30h
20 de Maio: Zonas 10 e 11 às 19.30h
21 de Maio: Zona 13 às 18.00h
19 de Maio: Zona 2 às 19.30h
28 de Maio: Zona 7 às 18.00h

* Ap.22, 12-14.16-17.20 * Jo 14,23-29

Na liturgia deste domingo sobressai a promessa de Jesus de acompanhar
de forma permanente a caminhada da sua comunidade em marcha pela
história: não estamos sozinhos; Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso
lado.
No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se hão-de manter em comunhão com Ele e
reafirma a sua presença e a sua assistência através do “paráclito” – o Espírito Santo.
A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a confrontar-se com os desafios
dos novos tempos.
Animados pelo Espírito, os crentes aprendem a discernir o essencial do acessório e
actualizam a proposta central do Evangelho, de forma que a mensagem libertadora de
Jesus possa ser acolhida por todos os povos.
Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta final da caminhada da Igreja: a
“Jerusalém messiânica”, essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, da felicidade total.
In Dehonianos
Refrães: V Domingo de Páscoa – 15 de Maio
Entrada

A porta da Fé está sempre aberta para nós. Por ela entramos, por ela

Salmo

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

Apres. Dons

Eu vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia do Céu de junto de Deus

Comunhão

Recebemos do Senhor, um mandamento novo: amemo-nos uns aos

Pós-Comunhão Eis a morada de Deus com os homens; no meio deles habitará o Senhor.

Final

Anunciai no meio de todos os povos, as maravilhas do Senhor.

Peregrinação 2022 : Croácia, Eslovénia e Medjugorje
Na rota do Património Mundial da Unesco e visita ao Santuário de
Colina das Aparições de Medjugorje—de 25 a 31 de Agosto de 2022.
A nossa Paróquia vai organizar uma peregrinação à Croácia, Eslovénia
e Medjugorje juntamente com as Paróquias de Turquel e Évora de
Alcobaça.
Para mais informações e inscrições podem contactar o cartório paroquial. As inscrições são limitadas e são até 25 de Maio de 2022.

Oração do Rosário pela Paz
Continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz na Igreja Paroquial nos seguintes
dias e horas:
* de 2ª a 6ª feira às 18.30h; 3ª às 8 h; sábado às 19 h; domingo às 18h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.

