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Domingo - 22
VI Domingo
De Páscoa
2ª feira - 23
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Sábado - 28

Domingo - 29
Ascensão
do Senhor

INFORMAÇÕES
09.00h
11.30h
14.30h
17.00h
18.30h
18.30h
21.00h
21.00h
19.00h
21.00h
21.30h
21.15h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Abertura da Sala de Chá
Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Missa na Igreja Paroquial
Terço da JMJ 2023
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Escola de Leigos—Escritos Paulinos
Missa na Igreja de Casal do Guerra
Ensaio para a Profissão de Fé na Igreja
Confissões para a Profissão de Fé na Igreja
Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
Campanha nacional de recolha de alimentos do Banco Alimentar
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese
14.30h Retiro de preparação para a 1ª Comunhão no C. Comunitário
19.00h Boas Festas Pascais da Zona 7, seguidas de convívio
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Campanha nacional de recolha de alimentos do Banco Alimentar
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial - Festa da Profissão de Fé
13.00h Baptismos
14.30h Abertura da Sala de Chá
Ofertórios Consignados
15.30h Renovação dos M.E.C. no Centro
Neste fim de semana, os ofertórios são para os Meios de
Comunitário
Comunicação Social
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:
12 de Junho: Formação para os membros do Concelho Económico às 15.00h

TERÇO JMJ

Os jovens do COP (comité organizador paroquial das JMJ) convidam os jovens e
adolescentes do Say yes e do Rise up, a rezarem a oração do terço, na 2ª feira dia
23 às 18.30h, na Igreja Paroquial, em união com a restante comunidade paroquial.
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
da Benedita
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São Bernardino de Sena, pregador e padroeiro dos publicitários
Nasceu na Itália no ano de 1380. Com 3 anos ficou órfão de mãe e aos 7 ficou órfão de pai. O
jovem Bernardino foi criado pelas tias as quais o ensinaram sobre a devoção a Nossa
Senhora e a Jesus Cristo. Teve uma boa educação na fé e nos seus ensinamentos, estudou na
universidade de Sena e, aos 22 anos, decidiu abandonar tudo e entrar para a ordem dos
Franciscanos.
O frade: Já como frade franciscano, São Bernardino ingressou no movimento da observância, que constituía numa vivencia mais radical da pobreza a exemplo de São Francisco de
Assis. E se dedicava de forma tão concreta que foi o responsável geral pelos mosteiros nos
quais viviam os frades adeptos a essa observância dentro da ordem.
O pregador: Muito conhecido pelo seu trabalho com o povo e as suas pregações incisivas,
numa época em que a Itália passava por muitos problemas, como pestes e divisões políticas. São Bernardino pregava sobre caridade, paz, concórdia e a justiça e, com simplicidade,
falava de coisas grandiosas, atingindo diretamente o coração e indo ao encontro da necessidade daquele povo. Houve muitas conversões por meio de suas pregações.
O símbolo: Por onde ia, carregava consigo o sinal JHS, significando “Jesus Salvador dos
Homens”, e orientava aos fiéis que se voltassem para esse símbolo e se recordassem que
Jesus veio para salvá-los e, assim, se convertendo e arrependendo de seus pecados pudessem encontrar a salvação.
O “publicitário” : Os seus sermões tiveram um grande alcance e chegaram até nós porque
São Bernardino tinha consigo um Taquigrafo, uma pessoa com a habilidade de transcrever
com facilidade e rapidez. Assim, suas exortações e apelos à conversão puderam alcançar
inúmeras pessoas ao longo dos anos, não só naquele período histórico. Tornou-se padroeiro dos publicitários.
O devoto: Com a sua vida de penitência e pobreza, dedicava-se à evangelização dos povos,
encontrando a sua força na eucaristia e sendo orientado pelo Espirito Santo. Devoto da
Santíssima Virgem Maria, queria espalhar esse amor a Ela e a seu filho Jesus. Em um texto
retirado de seus sermões, exortava o povo dizendo: “O nome de Jesus é a luz dos pregadores,
porque ilumina, com o seu esplendor, os que anunciam e os que ouvem a Sua Palavra. Por que
razão a luz da fé se difundiu no mundo inteiro tão rápida e ardentemente, senão por que foi
pregado este nome?”.
(virar a página)

(continuação)
Sua morte e canonização: Após anos de dedicação apostólica, São Bernardino adoeceu e
partiu para a glória no ano de 1444. Hoje, intercede por nós junto a Deus Pai. De forma
especial, pelos pregadores e anunciadores da Palavra de Deus, por todos aqueles que
comunicam o amor de Deus. No ano de 1450 foi canonizado pelo Papa Nicolau V. Seu
túmulo se encontra na igreja dos Franciscanos em Áquila.
A minha oração: “Senhor Jesus, o Seu Nome é o maior e melhor opção de vida. Obrigado
pela vida de São Bernardino, que contribuiu para que a fé cristã se espalhasse por toda a
terra. Amém.” São Bernardino de Sena, rogai por nós!

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 para o
Banco Alimentar: Campanha Saco (com voluntários nos supermercados) ; Campanha Ajuda Vale (com vales no supermercado) ; Campanha online (através da plataforma www.alimentestaideia.pt )

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

Retiro para das crianças do 3º ano
Preparação para a Festa da Primeira Comunhão
No dia 28 de Maio, as crianças do 3º ano da catequese vão ter uma
tarde de Retiro para preparação da Festa da Primeira Comunhão.
O retiro começa no Centro Comunitário, às 14.30h e terminará pelas 18 h.

Liturgia do próximo Domingo: Solenidade da Ascensão do Senhor - Ano C - 29 de Maio
Act 1, 1-11

* Sl 46

* Ef 1, 17-23

* Lc 24, 46-53

No sétimo domingo da Páscoa celebramos a Ascensão do Senhor, visto
não ser feriado no dia próprio - 5ª feira anterior.
O Evangelho e a primeira leitura da Missa deste Domingo apresentamnos a entrada de Jesus na glória do Pai.
Como é utilizada uma série de imagens um pouco estranhas para a nossa maneira de nos exprimirmos, corremos o risco de considerar a ascensão como uma festa que nos faz olhar para o céu. Ora, é exactamente o
contrário: trata-se da festa que nos convida a olhar para a terra, para os homens no meio
dos quais somos chamados a tornar presente a obra do Mestre.
Embora não tendo já Jesus visivelmente perto deles, os discípulos estavam cheios de
alegria e o Evangelho faz-nos intuir as razões desse facto: são as mesmas que devem alegrar as nossas comunidades.
A segunda leitura completa esta mensagem. Mesmo tendo que olhar para a terra, sabemos que a vida do homem não se conclui no âmbito restrito deste mundo.
F. Armellini
Refrães: VI Domingo de Páscoa – 22 de Maio
Entrada

Eu vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia do Céu de junto de Deus
qual esposa adornada, qual esposa adornada para seu esposo.

Salmo

Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra.

Apres. Dons

Minha luz e salvação é o Senhor. Aleluia.

Comunhão

Se cumprirdes os meus mandamentos permanecereis no meu amor. Se
guardardes a minha palavra ficareis em Mim e Eu em vós.

Pós-Comunhão

O Senhor é grande e digno de louvor!

Final

Alegrai-Vos, Mãe de Jesus! Alegrai-Vos, ó Mãe da Luz! Vosso Filho venceu
a morte, Ressuscitou! Alegrai-Vos, ó Maria! Aleluia. Aleluia.

Grupo Coral da Catequese
O próximo ensaio é dia 28 de Maio, às 14h30 na Igreja Paroquial.
A próxima missa animada pela catequese será no dia 29 de Maio, Festa da
Profissão de Fé. Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece!

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

Boas Festas
Pascais
As Boas Festas Pascais
das zonas serão com
Celebração Eucarística
seguida
de
jantarconvívio partilhado
28 de Maio:
Zona 7 às 19.00h

Peregrinação 2022 : Croácia, Eslovénia e Medjugorje - ULTIMOS DIAS
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.
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.
Rezaremos comunitariamente na Igreja Paroquial nos seguintes dias e horas:
* de 2ª a 6ª feira às 18.30 h; de 3ª a 6ª feira às 8 h; sábado às 19 h; domingo às 18 h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.

