JUNHO/JULHO

INFORMAÇÕES

Festa da Família no Parque Urbano Quinta da Flamenga na Vialonga
09.00h Missa na Igreja Paroquial
XIII Domingo 11.00h Missa na Igreja Paroquial - Celebração do Sacramento do Crisma
do Tempo
14.30h Abertura da Sala de Chá
Comum
18.30h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 27
20.00h Zona 4: oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Capela
3ª feira - 28
Aniversario da Ordenação do Pe Eduardo Abril Lopez
21.15h Zona 8: reunião da Equipa de Zona na Capela para avaliação do ano
4ª feira - 29
Solenidade de São Pedro e São Paulo
Aniversário de ordenação Presbiteral de D. Manuel Clemente
20.00h Zona 4: inicio do Tríduo a N. Srª do Perpétuo Socorro, na Capela
até dia 1 de Julho.
21.15h Reunião com o Conselho Económico Paroquial
6ª feira - 1
21.15h Encontro para todos os jovens que celebraram o Crisma, no Centro Comunitário
Sábado - 2
12.00h Baptismos
18.00h Missa na Igreja da Azambujeira - Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seguida de jantar convívio
19.30h Missa na Igreja Paroquial
21.30h Vigília de oração pelos ordinandos na Igreja de Évora de Alcobaça
Domingo - 3 09.00h Missa na Igreja Paroquial
XIV Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial
do Tempo
14.30h Abertura da Sala de Chá
Comum
16.00h Ordenações Presbiterais no Mosteiro dos Jerónimos
18.30h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo - 26

XIII do Tempo Comum - Ano C

Nº 892
26 de Junho
de 2022

Vida Consagrada:
Monjas de Belém propõem campo de trabalho e oração
As monjas de Belém do Couço (Coruche – Évora) propõem, de 30 de agosto a 03
de setembro, um campo de trabalho e oração naquele mosteiro.
A proposta alia a “necessidade de ajuda para alguns trabalhos de manutenção do
mosteiro (e outros) com o desejo de proporcionar aos jovens que o desejarem um
tempo rico de oração, de reflexão, de partilha e convívio num ambiente de silêncio
em plena natureza”, realça uma nota enviada à Agência ECCLESIA.
Esta iniciativa é destinada a rapazes e raparigas dos 18 aos 30 anos.
A família monástica de Belém, da Assunção da Virgem e de São Bruno nasceu no
dia 1 de Novembro de 1950 e chegou a Portugal em 2001, altura em que uma fundação começou, em casas provisórias, na Quinta de Calhariz, Diocese de Setúbal.

Informações e inscrições pelos:
telefone 243659316 ou email: amigosmosteiro@gmail.com

* 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:
9 de Julho : Zona 8 - Missa de aniversário do GDCC Candeeiros às 18 h, na Capela
10 de Julho: Encontro Matrimonial - encerramento das actividades na Benedita às 17h
14 de Julho: Reunião do Conselho Pastoral às 21,15 h no Centro Comunitário.

ATENÇÃO: a partir desta semana e durante os meses de Julho e Agosto não há
missa à terça-feira às 19.00h

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.

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

ESTÁGIO DE VERÃO, CAMPANÁRIOS E LUZEIROS
A Pastoral Vocacional oferece-te tempos de encontro e convívio com outros rapazes e raparigas
da mesma idade, no período das férias, para partilhar a vida, os sonhos, o futuro, a vocação, a fé,
a amizade com Jesus.

Campanários - Seminário de Penafirme
- de 6 a 9 de julho – para rapazes dos 6.º e 8.º anos
- de 11 a 14 de julho – para rapazes do 9.º ao 11.º anos
Contacto: Padre Rodrigo Alves – 914386312 e
Inscrição: https://forms.gle/wGjPx5f6EqPBx5to9
Semana de Verão - Seminário de São José de Caparide
- 20 a 27 de Julho – Para rapazes que estejam no 12.º ano, ou seja,
universitários, ou que já trabalhem.
Contacto e mais informações: Pe Rui de Jesus - 967003249,
www.seminarios.patriarcado-lisboa.pt | preseminariodelisboa@gmail.com
Os LUZEIROS – Campos Vocacionais para Raparigas, são
tempos de catequese e convívio, oração e partilha, trabalho
e jogo, meditação e distração para aprender a escutar Deus,
e conhecer o projecto de vida que sonha para ti, e a construir a vida como resposta alegre e fiel a Deus.
Casa do Oeste, Ribamar
- 6 a 10 de Julho - para raparigas do 7º ao 12º
Contacto: Ausenda Pires - 966961693
Inscrição: https://vocacoes.patriarcado-lisboa.pt/luzeiros/

Avaliação do ano e Conselho Pastoral
O secretariado permanente pede aos responsáveis de zona, movimentos e grupos que
entreguem a avaliação do ano, por email ou no cartório até dia 7 de Julho .
A reunião do Conselho Pastoral será dia 14 de Julho, às 21,15 h, no centro comunitário.

Sala de Chá – Julho 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:
Fornecimento:
03 Julho Zona 13
10 Julho Zona 1
17 Julho Zona 2
24 Julho Zona 3
31 Julho Zona 4

Equipas de serviço:
Helena Milhanas e Belica
Ministros Ex. de Comunhão
Cáritas
Encontro Matrimonial
E.N.S. Benedita 1

Encontro Matrimonial
O Encontro Matrimonial vai
fazer a sua festa de encerramento das atividades no dia 10 de
Julho, no Centro Comunitário da
Benedita, às 16 horas.

Liturgia do próximo Domingo: XIV Domingo do T. Comum - 3 de Julho
* Is 66, 10-14c * Sl 65 * Gal 6, 14-18 * Lc 10, 1-12.17-20

Embora as leituras de hoje nos projectem em sentidos diversos,
domina a temática do “envio”: na figura dos 72 discípulos do Evangelho, na figura do profeta anónimo que fala aos habitantes de Jerusalém do Deus que os ama, ou na figura do apóstolo Paulo que anuncia a glória da cruz, somos convidados a tomar consciência de que
Deus nos envia a testemunhar o seu Reino.
É, sobretudo, no Evangelho que a temática do “envio” aparece mais
desenvolvida. Os discípulos de Jesus são enviados ao mundo para
continuar a obra libertadora que Jesus começou e para propor a Boa Nova do Reino aos
homens de toda a terra, sem excepção; devem fazê-lo com urgência, com simplicidade e
com amor. Na acção dos discípulos, torna-se realidade a vitória do Reino sobre tudo o
que oprime e escraviza o homem.
Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um profeta anónimo, enviado a proclamar o amor de pai e de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O profeta é sempre um enviado que, em nome de Deus, consola os homens, liberta-os do medo e acena-lhes com a
esperança do mundo novo que está para chegar.
Na segunda leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual o caminho que o apóstolo deve
percorrer: não o podem mover interesses de orgulho e de glória, mas apenas o testemunho da cruz – isto é, o testemunho desse Jesus, que amou radicalmente e fez da sua
vida um dom a todos. Mesmo no sofrimento, o apóstolo tem de testemunhar, com a
própria vida, o amor radical; é daí que nasce a vida nova do Homem Novo.
In Dehonianos

Refrães para o Domingo XIII do Tempo Comum – 26 de Junho
Entrada

Cristo Jesus, Tu me chamaste, eu Te respondo: “estou aqui”. Tu me chamaste
pelo meu nome, eu Te respondo: “estou aqui”.

Salmo

O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança.

Apres. Dons Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus.
Comunhão

Senhor, Vós sois o Caminho, a Verdade e a Vida do mundo.

Final

Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.

Festa a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Zona 4
A Zona 4 vai celebrar a sua Padroeira com os vários momentos de oração e convívio:
- 27 de Junho: Oração a Nossa Senhora na Capela às 20.00h
- 29 de Junho: inicio do Tríduo a Nossa Senhora, na Capela às 20h até dia 1 de Julho.
- 2 de Julho: Missa de festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às 18 h seguida de jantar convívio.

