MAIO / JUNHO
Domingo - 29
Ascensão
do Senhor
3ª feira - 31
4ª feira - 1
5ª feira - 2
Sábado - 4

Domingo - 5
Solenidade
Pentescostes

INFORMAÇÕES
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
Ofertórios Consignados
Neste fim de semana, os
14.30h Abertura da Sala de Chá
15.30h Renovação dos M.E.C. no C. Comunitário ofertórios são para os Meios
de Comunicação Social
18.30h Missa na Igreja Paroquial
18.30h Reunião de catequistas da infância
21.15h Reunião de catequistas Say Yes
20.00h Zona 7: Terço diário durante o mês de Junho
21.00h Escola de Leigos—Escritos Paulinos
21.15h Reunião com os animadores do Rise up
19.00h Missa na Igreja de Ribafria
21.00h Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismático, aberta a toda a comunidade
10.00h Missa no Encontro dos Combatentes
11.30h Baptismo
18.00h Missa na Igreja da Azambujeira
19.30h Missa na Igreja Paroquial
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial com Baptismo
14.30h Abertura da Sala de Chá
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

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.

Banco Alimentar contra a fome
A Campanha do Banco Alimentar é este fim de semana
( 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 ) . A sua ajuda é muito importante, contribua.

Paróquia
da Benedita

Ascensão do Senhor - Ano C

Nº 888
29 de Maio
de 2022

JMJ apresenta Santos
e Santas Patronos
A Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) Lisboa 2023 apresentou os 13
Santos e Santas Patronos do encontro mundial de jovens que Portugal vai receber no próximo ano. Foram escolhidas mulheres,
homens e jovens” que, segundo o Cardeal-Patriarca de Lisboa, “demonstraram que a vida de
Cristo preenche e salva a juventude de sempre”. D. Manuel Clemente, apresentou-os :
1- São João Paulo II, a quem se deve a iniciativa das Jornadas, que têm reunido e animado
milhões de jovens dos cinco continentes.
2- São João Bosco , que se dedicou ao serviço da juventude e que São João Paulo II declarou
“Pai e Mestre da Juventude”. Aos formadores propôs o seu “sistema preventivo”, de permanente atualidade: «Estai com os jovens, evitai o pecado pela razão, religião e amabilidade.
Tornai-vos santos, educadores de santos. Os nossos jovens sintam que são amados».
3- São Vicente, diácono e mártir do século IV, que sendo padroeiro da diocese a todos acolherá e reforçará com a sua caridade e testemunho evangélico.
4- Santo António, nascido em 1190, seguiu já franciscano, rumo a Marrocos primeiro e logo
de seguida para a Itália, o Sul de França e de novo Itália, convertendo muita gente ao Evangelho que vivia e pregava. Faleceu em Pádua em 1231 e um ano depois já tinha sido canonizado,
tanta era a certeza da sua santidade. O papa Leão XIII chamou-lhe “o santo do mundo inteiro”.
5- São Bartolomeu dos Mártires, dominicano e arcebispo de Braga. Partiu para Trento,
tomando parte na última fase (1562-63) do Concílio que ali quis reformar a Igreja, tornando
os pastores mais próximos das ovelhas, como o Evangelho requer e tanto insiste o Papa
Francisco. São Bartolomeu, no Concílio e depois, foi determinante neste sentido e ainda hoje
nos motiva a todos.
6- São João de Brito, jesuíta, partiu para a Índia, para anunciar Cristo. Imparável no anúncio
e nas viagens difíceis, vestindo e falando de modo a chegar a todos os grupos e classes, foi
martirizado em Oriur, em 1693.
7 - Joana de Portugal, filha do rei Afonso V, que podendo ter sido rainha em vários reinos
da Europa preferiu unir-se a Cristo e à paixão de Cristo, partindo para o claustro aos dezanove anos. Faleceu em Aveiro, no convento das dominicanas, em 1490. Chamamos-lhe Santa
Joana Princesa e impele-nos a escolhas radicais.
8 -João Fernandes, jovem jesuíta, foi martirizado nas Canárias, quando se dirigia para a
missão do Brasil. Foi um dos quarenta mártires dessa altura, chefiados pelo Beato Inácio de
Azevedo. Tinham partido em resposta ao seu apelo missionário e decerto contribuíram desse modo no Céu para a missão que não conseguiram realizar na terra.
(virar a folha)

9 - Maria Clara do Menino Jesus, jovem aristocrata nascida nos arredores da capital. Ficou
órfã muito cedo, mas decidiu ser “mãe” dos desamparados. Numa altura em que tal era oficialmente proibido, conseguiu fundar uma congregação religiosa dedicada a essa causa
(Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição). Até falecer, em 1899, ultrapassou
todas as oposições, repetindo: «Onde é preciso fazer o bem, que se faça!»
10 - A estes jovens lisboetas que “partiram” como a Mãe de Jesus, quer na geografia do mundo quer na geografia da alma, para levarem Cristo a muitos outros, juntam-se padroeiros de
outras origens, mas do mesmo Reino. Como o bem-aventurado Pedro Jorge Frassati, que
até falecer em Turim, em 1925, aos vinte e quatro anos, a todos tocou com o dinamismo, a
alegria e a caridade com que vivia o Evangelho, tanto escalando os Alpes como servindo os
pobres. São João Paulo II chamou-lhe “o Homem das Oito Bem-Aventuranças”.
11 - Marcel Callo, nascido em Rennes e falecido no campo de concentração de Mauthausen
em 1945. Foi escuteiro e depois jocista (Juventude Operária Católica) e, quando aos 22 anos
foi chamado para o trabalho obrigatório na Alemanha, para lá partiu, com a firme intenção
de continuar o apostolado nessa duríssima condição. Por isso o levaram depois para o campo de concentração onde viria a morrer.
12 - Contamos ainda com a proteção de dois jovens bem-aventurados que também
“partiram”, mesmo quando a doença lhes imobilizou o corpo, mas não o coração. Como Cristo pregado na cruz, que daí mesmo partiu para o Pai e nos salvou a todos com a vida que
entregou. Foi com Cristo abandonado na cruz que se quis identificar a bemaventurada Chiara Badano, jovem focolarina, quando aos 16 anos a doença a surpreendeu.
Faleceria dois anos depois, em 1990, irradiando sempre uma alegria luminosa que confirmou o nome de “Luce”, que Chiara Lubich lhe dera.

Liturgia do próximo Domingo: Solenidade de Pentecostes - Ano C - 5 de Junho
* Act 2, 1-11

* Sl 103

* 1Cor 12, 3b-7.12-13

* Jo 20, 19-23

O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus
a todos os crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o Homem Novo.
O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de
Jesus ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que
permite aos crentes superar o medo e as limitações e dar testemunho no
mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas consequências.
Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz
com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que une
numa mesma comunidade de amor, povos de todas as raças e culturas.
Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a
unidade de todos os membros; por isso, esses dons não podem ser usados para benefício
pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos.
In Dehonianos
Refrães: para a Ascensão do Senhor – 29 de Maio
Entrada

Louvai, louvai o Senhor povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus
com brados de alegria!

13 - No ano seguinte, 1991, nasceu o bem-aventurado Carlo Acutis, que veio a morrer de
leucemia em Monza aos quinze anos. A sua curta vida foi preenchida com grande devoção
mariana e eucarística, que a habilidade com o computador lhe permitiu difundir, mesmo
durante a doença. Assim mesmo fez do seu sofrimento uma oferta e partiu feliz.

Salmo

Ergue-se Deus, o Senhor em júbilo e ao som da trombeta.

Apres.
Dons

Homens da galileia, que olhais vós no Céu? Jesus que ao Céu subiu assim
há-de vir. Aleluia, aleluia.

No tempo de cada um, os Patronos da JMJ Lisboa 2023 demonstraram que a vida de Cristo
preenche e salva a juventude de sempre. Com eles contamos, com eles partimos!

PósComunhão

O Pai vos enviará o Espirito Santo e o vosso coração exultará, exultará de
alegria.

Final

Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco
até ao fim dos tempos, diz o Senhor.

Say Yes day 22 - Encontro de Adolescentes
No seguimento do testemunho destes patronos do “aprender a
dizer sim” , o Sector a Catequese organiza um encontro diocesano de adolescentes, Say yes day, com o tema «Com Maria
ensaiamos o sim».
O encontro pretende proporcionar aos adolescentes uma experiência parecida à de um dia de uma JMJ: durante a manhã,
catequese e Eucaristia numa paróquia da cidade de Lisboa e tarde festiva, no centro da
cidade.
Será no dia 25 de junho de 2022, em Lisboa. É destinado a todos os adolescentes da diocese (que estejam ou não no Say Yes) e as inscrições terminam dia 9 de junho.
Pede informações e inscreve-se junto da tua catequista.

Comunhão Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco

PSP - Candidaturas
A Policia de Segurança Publica informa que
estão abertas as candidaturas para agentes
da PSP até ao dia 9 de Junho.
Quem estiver interessado pode obter mais
informações no Cartório Paroquial ou em
www.psp.pt

COVID 19 - Informação
As pessoas com 80 ou
mais anos podem dirigirse à Unidade de Saúde
Familiar (Centro de Saude) para marcarem o 2 °
reforço da vacina Covid.
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