JULHO

INFORMAÇÕES

Domingo - 10 09.00h
11.30h
XV Domingo 12.30h
do Tempo
14.30h
Comum
16.00h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Baptismo
Abertura da Sala de Chá
Encontro Matrimonial - encerramento das actividades no Centro
Comunitário
18.30h Missa na Igreja Paroquial
5ª feira - 14
21.15h Reunião do Conselho Pastoral no Centro Comunitário.
Sábado - 16
11.30h Baptismo
16.00h Missa nova do Pe Fábio no adro da Igreja de Évora de Alcobaça
16.30h Baptismos
18.00h Missa na Igreja do Bairro da Figueira
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 17 09.00h Missa na Igreja Paroquial
XVI Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial
do Tempo
13.00h Casamento de Rita e David e Baptismo
A Sala de Chá estará encerrada
Comum
16.00h Missa Nova do Pe Diogo no adro da Igreja de Évora de Alcobaça

NÃO HÁ MISSA às 18.30h
* 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:
23 de Julho: Zona 7- Missa de festa às 18.00h
9, 10 e 11 de Setembro: Inscrições para o 1º ano da catequese
18 de Setembro: Reunião geral de catequistas às 21.00h

Conselho Pastoral
A reunião do Conselho Pastoral será dia 14 de Julho, 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
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XV do Tempo Comum - Ano C

Nº 894
10 de Julho
de 2022

NOVOS SACERDOTES AO SERVIÇO DA IGREJA
No domingo 3 de julho a Paróquia de Évora de Alcobaça recebeu a graça de ter mais dois
novos sacerdotes ao serviço da igreja.
Diogo Tomás de 28 anos, filho único, conheceu Jesus Cristo, primeiro
de tudo, pela comunidade humana através de associações não religiosas. Com o percurso da catequese e com a entrada num grupo de
jovens Cristão, essa dimensão comunitária ganha dimensão espiritual. “A ligação a Cristo vem pela comunidade cristã, o estar ao serviço, na atenção concreta às necessidades”.
O envolvimento no grupo de jovens foi crescendo e foi conhecendo cada vez mais Jesus, o
que o levou à questão: ‘E se dedicasse a minha vida inteira a isto?’.
Apesar das dúvidas, foi estudar Economia mas a pergunta não o deixou de inquietar. Após
um tempo de direcção espiritual, frequenta o pré-seminário. Entra no seminário em 2015.
Destes sete anos, destaca a entrada na vida pastoral. “O voltar a uma comunidade paroquial já não com os mesmos olhos, mas com outro sentido de missão, o olhar as pessoas
com o olhar de Cristo. Perceber que a vida já não é só minha, que há um Cristo que me chama e aí sou chamado a servir”.
Fábio Alexandre, 24 anos, cresceu numa família tipicamente cristã
(a sua mãe foi sua catequista) e apesar de querer entrar na catequese, na adolescência começou a oferecer muita resistência pois preferia ficar com o pai a ver os grandes prémios de fórmula 1 (do qual
ainda hoje é fã). A verdade é que foi “indo” à Missa e à catequese e
no 7.º, 8.º ano, surge o convite para entrar no pré-seminário. A sua
primeira reação foi dizer ‘Eu não vou para padre’, mas participou,
“sem grande certeza de que queria ser padre. Era uma questão que
nunca me passou pela cabeça; ser piloto de Fórmula 1, sim”, assegura. Após um ano, com
14, entra no seminário menor e “a maior certeza deste caminho aconteceu no 12.º ano, na
transição para Caparide, na ordenação episcopal de D. João Marcos, que dizia:
‘Seminaristas, a felicidade de muita gente depende da vossa fidelidade’. Isso ficou a mexer
comigo”, recorda. Para o futuro, na ‘corrida’ da vida, Fábio deseja “ser um padre muito
próximo das pessoas”. “O padre que serei terá que ser muito humano e estar presente com
as pessoas e para as pessoas. Ser Jesus para elas”, ambiciona.

As Missas Novas destes sacerdotes serão:
- Pe Fábio : dia 16 de julho às 16h
- Pe Diogo : dia 17 de julho às 16h,
ambas no adro da igreja de Évora de Alcobaça.
( baseado no Jornal Voz da Verdade )

PORTUGAL CHAMA - ALERTA À POPULAÇÃO
Os incêndios rurais são um flagelo nacional. O perigo
de incêndio é real, mas a larga maioria dos incêndios
podem ser evitados, alterando os comportamentos de
risco. Deixamos abaixo alguns conselhos mas toda a
informação detalhada está na página: www.portugalchama.pt
1 - A realização de queimadas em dias de perigo de incêndio rural «muito elevado» ou
«máximo» estão proibidas. As queimas de amontoados e fogueiras precisam obrigatoriamente de autorização prévia da câmara municipal.
2 - No verão ou em dias de maior perigosidade, não faça churrascos;
3- Em dias quentes, secos e ventosos não é permitida a utilização de máquinas e equipamentos de corte, (…) máquinas agrícolas e florestais com alfaias ou componentes metálicos em contacto direto com o solo;
4 - Não fume nos espaços florestais ou atire beatas;
5 - É proibido laçar foguetes e balões com mecha acesa em dias de perigo de incêndio
«muito elevado» ou «máximo».
* Não podemos esquecer que mais de 98% dos incêndios têm origem humana, sendo que
mais de 50% são resultado de fogueiras, queimas e queimadas mal realizadas;
* Quem trabalha no campo e na floresta deve ter sempre por perto um extintor e devem
ter um telemóvel para, em caso de emergência, ligar imediatamente o 112
* Os meios de combate são finitos, por isso a prevenção é a melhor resposta.
* É essencial cadastrar os seus terrenos para ajudar a proteger o território. É gratuito.
Informe-se em www.bupi.gov.pt ou dirija-se à sua câmara municipal.
Para os mais pequenos (crianças dos 5 aos 12 anos) e com uma mensagem mais ajustada,
recomendamos o site www.raposachama.pt, onde podem ser descarregados diversos conteúdos que julgamos úteis para ATL, escuteiros ou outras iniciativas juvenis.

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE : 1986 - 2023
Recolha de Testemunhos
As Jornadas Mundiais da Juventude foram criadas pelo Santo
Papa João Paulo II em 1986 e desde então têm marcado a vida de
muitos jovens que tiveram a possibilidade de viver a experiência
das mesmas.
Na nossa Paróquia, ao longo dos anos, muitos foram os jovens que
participaram deste acontecimento, em diversos países do mundo.
Convidamos todos estes jovens (agora já adultos) a partilharem a sua vivência e a testemunharem aos jovens de hoje, o que são as JMJ!!!
Pedimos que nos enviem para o cartório os nomes/contactos das pessoas que participaram nesta experiência a fim de podermos recolher o seu testemunho.
Contactos do cartório: 262929113, email: secretaria.p.benedita@gmail.com

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XVI do T. Comum - 17 Julho
* Gn 18,1-10a

* Sl 14

* Col 1, 24-28

* Lc 10, 38-42

As leituras deste domingo convidam-nos a reflectir o tema da hospitalidade e do acolhimento. Sugerem, sobretudo, que a existência cristã é o
acolhimento de Deus e das suas propostas; e que a acção (ainda que em
favor dos irmãos) tem de partir de um verdadeiro encontro com Jesus e
da escuta da Palavra de Jesus. É isso que permite encontrar o sentido da
nossa acção e da nossa missão.
A primeira leitura propõe-nos a figura patriarcal de Abraão. Nessa
figura apresenta-se o modelo do homem que está atento a quem passa, que partilha tudo
o que tem com o irmão que se atravessa no seu caminho e que encontra no hóspede que
entra na sua tenda a figura do próprio Deus. Sugere-se, em consequência, que Deus não
pode deixar de recompensar quem assim procede.
No Evangelho, apresenta-se um outro quadro de hospitalidade e de acolhimento de
Deus. Mas sugere-se que, para o cristão, acolher Deus na sua casa não é tanto embarcar
num activismo desenfreado, mas sentar-se aos pés de Jesus, escutar as propostas que,
n’Ele, o Pai nos faz e acolher a sua Palavra.
A segunda leitura apresenta-nos a figura de um apóstolo (Paulo), para quem Cristo, as
suas palavras e as suas propostas são a referência fundamental, o universo à volta do qual
se constrói toda a vida. Para Paulo, o que é necessário é “acolher Cristo” e construir toda a
vida à volta dos seus valores. É isso que é preponderante na experiência cristã.
In Dehonianos

Refrães do XV Domingo do Tempo Comum – 10 de Julho
Entrada A Palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Ela é a tua alegria. Ela é a
tua salvação
Salmo “Procurai, pobres o Senhor e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o
Senhor.”
Ou
“Os preceitos do Senhor alegram o coração.”
Apres. Dons N´Ele e para Ele todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram criadas
Comunhão Escuta, Israel: não há outro Deus se não o Senhor. AmaLo-ás, amaLo-ás de
todo o teu coração.
Pós- Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes
Comunhão uns aos outros, Deus permanece em vós.
Final Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai do Céu.

Partilha e Voz da Verdade
No mês de Agosto não haverá publicações da folha Partilha Pastoral e do jornal Voz da Verdade.
Como as informações do mês de Agosto deverão sair na folha de 31 de Julho, pedimos que
entreguem no cartório ou envie para o mail: secretaria.p.benedita@gmail.com todas as
informações para publicar, até ao dia 27 de Julho.

