Paróquia
da Benedita

XXV do Tempo Comum - Ano C

18 de Setembro
de 2022

Despedida do Pe Eduardo e Tomada de posse
No próximo domingo dia 25, celebraremos a missa de despedida do Pe
Eduardo, às 11.30h, seguida de almoço partilhado, no Centro Comunitário.
Quem quiser, pode deixar a sua partilha, no Centro, a partir das 11.00h.
-------------------------------------------------------------------------------------------A Paróquia também está a organizar transporte para a tomada de posse
na Paróquia do Senhor Jesus e São Pedro do Carvalhal (Santuário do
Senhor Jesus do Carvalhal) no dia 2 de Outubro pelas 12 horas.
A saída é às 10.00h do Centro Comunitário.
Pedimos que, quem estiver interessado, faça a sua pré-inscrição no cartório Paroquial, até ao dia 21 de setembro.

Escola de Leigos

INFORMAÇÕES

Domingo - 18 09.00h
11.30h
Domingo XXV 12.30h
do T. Comum 14.30h
15.00h
18.30h
3ª feira - 20
21.00h
6ª feira - 23
18.30h
21.00h
Sábado - 24
19.30h
Domingo - 25 09.00h
09.00h
Domingo XXVI 11.30h

Missa na igreja paroquial
Missa na igreja paroquial
Baptismos
Abertura da Sala de Chá
Encontro Coral no Santuário do Senhor Jesus da Pedra em Óbidos
Missa na igreja paroquial
Reunião geral de catequistas
Oração do terço com os jovens do COP JMJ 2023
Reunião do Grupo de Voluntariado-Cáritas Paroquial de Benedita
Missa na igreja paroquial
Missa na igreja paroquial
Formação de catequistas Say Yes na Vigararia de Alcobaça até às 17h
Missa na igreja paroquial - despedida do Pe Eduardo, seguida de
almoço partilhado
do T. Comum 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
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira.
Em Agenda:
30 de Setembro: Reunião do Conselho Pastoral às 21.00h

ATENÇÃO: no mês de Setembro não há missa à terça-feira às 19.00h

Estão abertas as inscrições para a Escola de Leigos.
Para a nossa Paróquia está programado o curso “Introdução
ao pensamento social Cristão”, com o professor Eugénio da
Fonseca. O curso é por teleconferência, as inscrições são até
dia 22 e o inicio é dia 26 de setembro. Podem fazer as inscrições na pagina idfc.patriarcado-lisboa.pt ou no cartório.

Conselho Pastoral Paroquial

Encontro coral para novo reportório

A reunião do Conselho Pastoral Paroquial será no dia 30 de Setembro no
Centro Comunitário, às 21.00h.

Neste domingo dia 18 de Setembro, das 15h às
19h, há um encontro coral, no Santuário do
Senhor Jesus da Pedra, em Óbidos.
“Para todos os tipos de coros, este encontro coral
dá-te a conhecer novos cânticos para a Missa.
A Jornada Mundial da Juventude Lisboa
2023 inspira-nos para uma apresentação de
novos cânticos. Celebrar com os jovens é fazer
caminho para contemplar a beleza da Liturgia.
Contamos contigo! “
Padre Diamantino

Pede-se aos responsáveis de zona
e movimentos que até ao dia 20 de
Setembro, façam chegar aos membros do Secretariado Permanente
ou ao cartório, o programa para o
novo ano pastoral.

SETEMBRO

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

Exposição dos 50 anos do Núcleo do Oeste
A Benedita acolhe a exposição itinerante do 50ª Aniversário do
Núcleo do Oeste. Esta exposição é uma reflexão do caminho percorrido
pelo núcleo de escuteiros da zona oeste que este ano faz meio século de
história. Podemos também encontrar objectos importantes de cada agrupamento e um
pouco das suas características.
A exposição está no espaço da loja do Centro Comunitário e pode ser visitada até dia 2 de
Outubro de 2022 nos seguintes horários: sábados das 17.30h às 19.30 e domingos das 10h
às 11.30h. Convidamos todas as pessoas a visitarem o espaço e a descobrirem a história
dos escuteiros. Apareçam!
Leitura do próximo domingo: Domingo XXVI do T. Comum - 29 Setembro
* Am 6,1a.4-7

* Sl 145

* 1 Tim 6,11-16

* Lc 16,19-31

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.
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