JUNHO
Domingo - 5
Solenidade
Pentescostes
3ª feira - 7
4ª feira - 8
5ª feira - 9

INFORMAÇÕES
09.00h
11.30h
14.30h
18.30h
21.00h
21.00h
21.00h
10.00h
19.00h
21.15h

6ª feira - 10
Dia de Portugal

11.30h
09.00h
14.30h
18.00h
19.30h
Domingo - 12 09.00h
10.15h
Santíssima
11.30h
12.30h
Trindade
14.30h
15.00h
17.00h
18.30h

Sábado - 11

Missa na Igreja Paroquial
Ofertórios Consignados
Missa na Igreja Paroquial com Baptismo Neste fim de semana, os
ofertórios são para o AposAbertura da Sala de Chá
tolado dos Leigos
Missa na Igreja Paroquial
Encontro de Liturgia para toda a comunidade
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Escola de Leigos—Escritos Paulinos
Reunião da Vigararia na Nazaré
Missa na Igreja de Azambujeira
Reunião para os representantes das Zonas da Paróquia
Memória do Santo Anjo de Portugal
Baptismos
Festa da Primeira Reconciliação do 3º ano
Ensaio para a Primeira Comunhão e ensaio de cânticos
Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Baptismo
Missa na Igreja Paroquial
Baptismos
Abertura da Sala de Chá
Formação para os membros do Concelho Económico
Oração pelas Vocações orientada pelos M.E.C.
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:
19 de Junho: Almoço paroquial organizado pelas zonas 8 e 12
21 de Junho: Reunião com os pais das crianças do 6º ano às 21.15h no Centro Comunitário
26 de Junho: Celebração do Sacramento do Crisma às 11.00h

Grupo Coral da Catequese
O próximo ensaio é dia 11 de Junho, às 14h30 na Igreja Paroquial.
A próxima missa animada pela catequese será no dia 16 de Junho, Festa da
Primeira Comunhão. Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece!

Paróquia
da Benedita

Solenidade de Pentecostes - Ano C

Nº 889
5 de Junho
de 2022

O VALOR DA VIDA
O debate da eutanásia
regressou ao parlamento
e na próxima 5ª feira, à
tarde, serão apreciados e
votados na generalidade
os dois projectos de lei,
até agora entrados (do BE
e do PS).
Apesar da conjuntura
ser
desfavorável,
os
movimentos
Pró-Vida
não desanimam no sentido de alertar para o valor
da Vida desde a concepção até à morte natural.
E porque é importante
mostrar ao parlamento e à sociedade que há pessoas que rejeitam estas propostas, somos convidados a sair à rua , como vimos fazendo desde 2016 (início deste
debate), apostados em fazer tudo o que nos for possível para impedir que a eutanásia seja uma realidade em Portugal:
* Em Lisboa, no dia 8 de Junho (quarta-feira) haverá de uma Vigília
(promovida por um grupo informal de cidadãos) que terá lugar no Largo de S.
Bento a partir das 21h00,
* no dia 9 de Junho (5ª feira) haverá uma manifestação silenciosa
(promovida pela Federação Portuguesa pela Vida) entre as 13h00 e as
14h00, também no Largo de S. Bento (em frente à Assembleia da República).
Já não dá para organizar autocarro, mas individualmente, em família ou grupos,
organizem “boleias” e marquem presença nestas manifestações.

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.

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

Say Yes day 22 - Encontro de Adolescentes
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.

Livro
dos
Patronos
JMJ

Liturgia do próximo Domingo: Santíssima Trindade - Ano C - 12 de Junho
Pr 8, 22-31

* Sl 8,4-9

* Rm 5, 1-5

* Jo 16, 12-15

A Solenidade que hoje celebrámos não é um convite a decifrar a mistério que se esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é
um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de
amor.
A primeira leitura sugere-nos a contemplação do Deus criador. A sua
bondade e o seu amor estão inscritos e manifestam-se aos homens na
beleza e na harmonia das obras criadas (Jesus Cristo é “sabedoria” de
Deus e o grande revelador do amor do Pai).
A segunda leitura convida-nos a contemplar o Deus que nos ama e que, por isso, nos
“justifica”, de forma gratuita e incondicional.
É através do Filho que os dons de Deus/Pai se derramam sobre nós e nos oferecem a
vida em plenitude.
O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contemplar o amor do Pai, que se manifesta na doação e na entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa caminhada histórica através do Espírito. A meta final desta “história de amor” é a nossa inserção plena na comunhão com o Deus/amor, com o Deus/família, com o Deus/comunidade.
In Dehonianos
Refrães: para a Solenidade de Pentecostes – 5 de Junho

Podem
encomendar no
cartório paroquial.

Entrada

O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia.

Salmo

Mandai Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra.

Apres. Dons Enviai sobre nós, Senhor, enviai sobre nós Senhor, o Vosso Espirito.

Mini campo de Férias

Comunhão

Enviai, senhor, o vosso Espirito e renovai a face da terra! Aleluia, Aleluia

Organizado pelas Servas de Nossa Senhora Fátima
De 30 de Junho a 3 de Julho na Quinta das Tílias em Lisboa

PósComunhão

Recebestes um Espirito que faz de vós filhos adoptivos. É por Ele que clamamos : Abba, ó Pai.

Final

O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou! O amor
de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!

Para adolescentes e jovens dos 13 aos 16 anos
Inscrições e mais infirmações, no cartório ou na página
https://www.servasnsfatima.org/
Para dúvidas contactar ir Rita Ornelas 935545230

Terço na Zona
7 em Junho

Festa do Sagrado Coração de Jesus na
Zona 6

Em Junho, a zona 7
continua com a
oração diária do
terço às 20.00h na
Capela.

No dia 25 de Junho, na Capela do Casal do Guerra, há
missa de Festa do Sagrado Coração de Jesus, às
18.00h
A partir de dia 15 de junho, haverá uma novena
(oração do Rosário) até dia 24, às 20.30h, na Capela.

Sala de Chá – Junho 2022
Em Junho os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas
ou pelos próprios grupos e o serviço assumido por
voluntários ou grupos paroquiais, de acordo com a
seguinte escala:
05 Junho
12 Junho
19 Junho
26 Junho

Fornecimento:
Zona 9
Zona 10
Zona 11
Zona 12

Equipas de serviço:
Soledade e Isabel (Belita)
Olinda Grosa e Belica
Catequese
Renovamento Carismático

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.

