JUNHO

INFORMAÇÕES

Domingo - 12 09.00h
10.15h
Santíssima
11.30h
12.30h
Trindade
14.30h
15.00h
17.00h
18.30h
2ª feira - 13
3ª feira - 14
08.30h
18.30h

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
Solenidade de Santo António
Missa Ferial na Igreja Paroquial
Reunião de catequistas da infância
Não há missa ferial às 19.00h
21.15h Reunião de catequistas Say Yes
4ª feira - 15
19.30h Missa vespertina da Solenidade do Sss Corpo e Sangue de Cristo
5ª feira - 26
10.30h Missa na Igreja Paroquial - Festa da Primeira Comunhão seguida
Solenidade do
de procissão
Santíssimo
12.30h Baptismo
Corpo e Sangue 18.30h Missa na Igreja Paroquial
de Cristo
20.30h Zona 6: Novena de Oração ao Sagrado Coração de Jesus na Capela
Sábado - 18
11.00h Baptismo
18.00h Missa na Igreja da Ribafria
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 19 09.00h Missa na Igreja Paroquial
XII Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial - comentrega dos diplomas das Bodas
Matrimoniais
12.30h Almoço Paroquial organizado pelas zonas 8 e 12
do Tempo
14.30h Abertura da Sala de Chá
Comum
18.30h Missa na Igreja Paroquial
* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h
* 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:
21 de Junho: Reunião com os pais das crianças do 6º ano às 21.15h no Centro Comunitário
23 de Junho: Ensaio para a celebração do Crisma às 21.15h na Igreja
24 de Junho: Confissões para os crismandos e padrinhos às 21.15h na Igreja
26 de Junho: Celebração do Sacramento do Crisma às 11.00h

ATENÇÃO CATEQUISTAS: Convocam-se todos os catequistas do Say Yes para a reunião
de dia 14 de Junho às 21.15h. Vamos trabalhar assuntos relacionados com a JMJ23

Oração do Rosário pela Paz

Continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz 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
da Benedita

Solenidade da Santíssima Trindade - Ano C

Nº 890
12 de Junho
de 2022

X Encontro Mundial das FAMILIAS
22 a 26 de Junho 2022
O Encontro Mundial das Famílias (EMF) 2022, a pedido do
Papa Francisco, vai realizar-se localmente, em cada uma
das Dioceses do mundo. Cada Diocese organiza atividades
em simultâneo com o que irá acontecer em Roma para assim
envolver ainda mais famílias. Haverá tempos de convívio e de festa, tempos de reflexão e
tempos de celebração e oração. O tema do Encontro Mundial das Famílias a nível internacional será “O Amor na família: vocação e caminho da santidade”.
Em Lisboa, vamo-nos associar com um programa muito rico que pretende ser também
uma preparação para a JMJ (Jornada Mundial da Juventude) que acontecerá em Lisboa no
Verão de 2023. Por isto, o tema do Encontro em Lisboa será «Famílias a caminho da JMJ».
Assim, de 22 a 26 de junho, serão feitas algumas propostas para serem vividas nas paróquias, em família e a nível diocesano:
Dia 23 - A caminho da JMJ – animado pelos jovens de Mafra.
Dia 24 - Dia de Oração.
Dia 25 - Congresso Teológico-Pastoral, no Centro Paroquial de Santa Joana
Princesa em Lisboa.Para casais, jovens e todas as pessoas que queiram
aprofundar a reflexão sobre aquilo a que Deus nos chama como Famílias.
(inscrições até 17 de Junho)
Dia 26 - Festa da Família como encerramento do EMF, em Vialonga.

Mais informações nestes QRCode

CELEBRAÇÃO DAS BODAS MATRIMONIAIS NA PARÓQUIA 19
de Junho às 11.30h
Para os casais que se inscreveram, a celebração das Bodas Matrimoniais será na Eucaristia às 11.30h no dia 19 de Junho na Igreja Paroquial.
Pedimos que venham às 11.00h, para se dirigirem ao stand no átrio
da Igreja e confirmarem a inscrição, recebendo as restantes informações. Haverá lugares reservados para os casais jubilares.
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

Liturgia para : Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo - 16 Junho
* Gén. 14,18-20

Podem
encomendar no
cartório paroquial.

* Lc. 9, 11b-17

Liturgia do próximo Domingo: XII Domingo do T. Comum - 19 de Junho
* Zac 12,10-11;13,1

Procissão do Corpo de Deus- 16 de Junho

Sugere-se que, as ruas por onde
passar a procissão sejam enfeitadas com verduras e flores e as
varandas e janelas com colchas.

* 1 Cor. 11,23-26

As três leituras de hoje levam-nos a reflectir sobre o significado da Eucaristia e
a descobrir que ela é um alimento. Não se trata duma medicina que actua automaticamente, mas é preciso recebê-la com fé, ou seja, aceitando o empenho
que comporta o gesto de comer o corpo e de beber o sangue de Cristo. As três
leituras insistem na relação estreita que há entre Eucaristia e vida, entre o Pão que é Cristo e o
pão que alimenta o corpo. Não se pode entrar em comunhão com o Corpo do Senhor sem compartilhar com os irmãos o pão material. Este aspecto é apresentado de forma clara na primeira
leitura e no Evangelho. A segunda leitura sublinha a incompatibilidade entre o «partir do pão»
e as discórdias na comunidade

Livro
dos
Patronos
JMJ

A procissão do Corpo de Deus irá ter o
seguinte percurso:
- Saída da Igreja
- Rua da Serradinha
- Rua Joaquim Augusto Carvalho
- Nacional 8/6
- Avenida Pe Inácio Antunes
- Rua da Serradinha
- Rua Pe Fernando Maurício
- Praceta do Centro Paroquial
- Rua N. Senhora da Encarnação
- Rua da Serradinha
- Entrada na Igreja

* Sl 109,1-4

Está programado fazer-se um tapete de flores (no adro da igreja) para a Procissão no dia
da Solenidade do Corpo de Deus.
Assim, o Secretariado Permanente pede a
colaboração na recolha de pétalas de flores de
jardim para o tapete e de algumas flores/
verduras do campo para colocar no restante
percurso.
Pedimos que, pelo menos 2 pessoas de cada
zona possam estar no dia 16, às 9 h da manhã,
para executar o tapete e o percurso
da procissão.
Também pedimos apoio, à tarde
pelas 16 h, para efetuar a limpeza
das pétalas no adro.
Agradecemos desde já a vossa
habitual colaboração.

Festa do Sagrado Coração de Jesus na Zona 6
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.

Peregrinação 2022 : Croácia, Eslovénia e Medjugorje - de 25 a 31 de Agosto
de 2022.

ULTIMOS LUGARES

Se alguém estiver interessado em participar
nesta peregrinação
deve contactar o cartório ou a agência de
viagens até dia 15 de
junho.

* Salmo 62 (63)

* Gal 3, 26-29

* Lc 9,18-24

A liturgia deste Domingo propõe-nos o aprofundamento do conhecimento de
Jesus Cristo. Desde o tempo dos apóstolos, os homens têm expressado opiniões
muito variadas sobre a pessoa de Jesus. Quem é Ele realmente para as pessoas
do nosso tempo e para as nossas comunidades: é o salvador-messias ou é apenas mais um profeta? O Evangelho mostra qual é o caminho do verdadeiro Messias: o do dom
da vida. Acreditar que Jesus é o Messias significa segui-l’O. A primeira leitura apresenta a história de um homem que perdeu a própria vida, que foi assassinado e que, só depois, foi reconhecido como justo. É uma profecia do que aconteceu a Jesus. A segunda leitura faz-nos um
convite, através da imagem do hábito, a revestir-nos do gesto de amor realizado por Jesus.

Refrães: para a Solenidade da Santíssima Trindade – 12 de Junho
Entrada

Pai, Filho, Espírito Santo: Ó Santíssima Trindade! Ó Amor que nos sacia com a
fome da verdade!

Salmo

Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus!

Apres. Dons Glória a Ti Jesus Cristo e ao Pai omnipotente e ao Espirito Divino agora e para

sempre. E ao Espirito Divino agora e para sempre.

Comunhão

Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito,
glória ao Espírito que nos santifica.

PósComunhão

Guardai-nos unidos, Trindade Santíssima, Guardai-nos em Vosso amor, Pai,
Filho, Espírito Santo

Final

Ao Senhor do universo toda a honra e louvor! Glória ao Pai, glória ao Filho,
glória ao Espírito de amor!

Almoço Paroquial dia 19 de Junho com as zonas 8 e 12
No domingo dia 19 haverá mais um almoço organizado pelas zonas 8 e 12.
A ementa é: Sopa de legumes , Chanfana de vaca, pescada frita com
arroz de tomate e salada e sobremesas.
Estes almoços continuam a ser muito importantes quer pelo convívio quer
pela ajuda que dão na manutenção do Centro Comunitário.

