NOVEMBRO
Domingo - 6 09.00h
11.30h
Domingo
12.30h
XXXII
14.30h
do T. Comum 15.00h
16.00h
S. Nuno de 16.30h
Santa Maria 18.00h
2ª feira - 7
21.00h
3ª feira - 8
18.30h
21.15h
4ª feira - 9
21.00h
21.00h
5ª feira - 10
19.00h
6ª feira - 11
Sábado - 12
11.00h
12.00h
15.00h
16.30h
18.00h
Domingo - 13 09.00h
Domingo
11.30h
XXXIII
12.30h
do T. Comum 14.30h
18.00h

INFORMAÇÕES
Missa na Igreja Paroquial
Ofertórios Consignados
Neste fim de semana, os ofertórios
Missa na Igreja Paroquial
das missas são para os Seminários
Baptismos
Abertura da Sala de Chá
Encontro Vicarial de Catequistas no Vimeiro
Reunião da LIAM
Oração pelas Vocações, orientada pelos cantores
Missa na Igreja Paroquial
Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão
Reunião de catequistas da infância
Reunião de catequistas Say Yes
Dedicação da Basílica de São João Latrão
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Reunião da Comissão da Festa dos Padroeiros
Missa na Igreja do Casal do Guerra
São Martinho de Tours
C.N.E: 1ª Sessão do Encontro de Guias do Oeste (dias 12 e 13)
Bodas de Ouro
Baptismo
Baptismo
Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Almoço no C. Comunitário, organizado pelas Zonas 2 e 10
Abertura da Sala de Chá
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; sábados das 10h às 11h
Em Agenda:
A partir do dia 3, a missa
19 de Novembro: C.N.E. - Noite de Fados
ferial volta a ser celebrada
19 e 20 de Novembro: Jornadas Diocesanas da Juventude
na Capela do Santíssimo
20 de Novembro: Zona 2 - almoço na Casa de Santo Amaro
20 de Novembro: Zona 8 - oração pelas pessoas falecidas na Zona, às 2030h na Capela
26 e 27 de Novembro: Recolha do Banco Alimentar
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A Páscoa do Dom Daniel Batalha
D. Daniel Batalha Henriques nasceu em Santo Isidoro, Mafra, a 30 de Março de 1966. Entrou no
Seminário de Almada em 1982 e concluiu a sua formação no Seminário dos Olivais, em 1989. Foi ordenado sacerdote no ano seguinte pelo então Cardeal
Patriarca D. António Ribeiro, no Mosteiro dos Jerónimos.
A sua primeira nomeação, ainda em 1990, foi para
membro da equipa sacerdotal formadora do Seminário de São Paulo, em Almada. Era
cónego do Cabido da Sé de Lisboa desde 2011, e foi diretor espiritual do Seminário de
Cristo Rei dos Olivais e responsável pelo Serviço de Animação Missionária do Patriarcado
de Lisboa.
No seu percurso como sacerdote foi pároco da Ramada, Famões, Algés e Cruz Quebrada,
e vigário em Loures, Oeiras e Torres Vedras, onde dirigiu as paróquias de São Pedro e São
Tiago, Santa Maria e São Miguel. Quando foi ordenado bispo auxiliar de Lisboa, em
novembro de 2018, D. Daniel Henriques tinha a seu cargo a paróquia de Nossa Senhora da
Oliveira de Matacães.
Na mensagem que divulgou aquando da nomeação de Daniel Henriques como bispo, o
Cardeal Patriarca de Lisboa destacaria que o novo prelado “desempenhou o seu ministério na formação de seminaristas e em diversas paróquias com grande dedicação e intensidade espiritual”, para além de revelar grande “sensibilidade missionária”. “Da sua clarividência pastoral dão boa conta os artigos que publica semanalmente no jornal Badaladas
(da paróquia de Torres Vedras), sempre bons de reler”, relembrou então D. Manuel Clemente.
Na mensagem que na ocasião dirigiu aos cristãos de Lisboa, D. Daniel Henriques falou da
"alegria" e da "paz" como testemunho de serviço a Deus e à Igreja. Nascido em 1966 e
ordenado sacerdote em 1990, lembrou que esta era a sua diocese, “que muito amo”. “Aqui
cresci, cresci para a Fé, aqui encontrei os sinais vocacionais, fui acompanhado pelos sacerdotes desta diocese, servi-a como padre da equipa formadora do seminário de Almada,
como pároco, com os colegas da vigararia, com este povo de Deus. Acho que é uma graça e
um privilégio que, sendo Bispo, o seja neste contexto”.
Também acompanhou pastoralmente a nossa Vigararia Alcobaça-Nazaré destacando-se
pela proximidade, amizade, espiritualidade e coração de bom pastor.
A Vigararia e especialmente a nossa Paróquia está eternamente grata pela sua entrega e
pela missão que exerceu entre nós. Acreditamos que continuará a interceder por todos
nós, junto do nosso Pai.
Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, Entre os esplendores da luz perpétua.
A sua alma descanse em paz. Ámen

Noite de Fados

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXIII do T. Comum- 13 de Novembro
* Mal 3, 19-20a

O Agrupamento de Escuteiros da Benedita, está a
organizar uma Noite de Fados, no dia 19 de Novembro, às 21.30h, na cave do Centro Cultural Gonçalves Sapinho.
Para mais informações ou compra de bilhetes
podem contactar:
Ana Isabel ( 918369199),
Carla Luis ( 966736910)
Almerindo Mateus (964918985)

Almoço Paroquial —13 de Novembro
No domingo dia 13 de Novembro teremos mais um almoço
paroquial organizado pelas zonas 2 e 10.
A ementa é: sopa de legumes, caldeirada de borrego, carne de
porco estufada, pescada frita e respectivos
acompanhamentos.
Para adoçar há sempre as sobremesas diversas.
Estes almoços continuam a ser muito importantes quer pelo convívio que proporcionam quer
pela ajuda que dão para mantermos o Centro
Pastoral.

HORA DE INVERNO
Horário das missas:

Sábado:

Igreja Paroquial: 18.00h
outras igrejas: 16.30h

* Sl 97

* 2 Tes 3, 7-12

* Lc 21, 5-19

A linguagem utilizada nas leituras deste Domingo não é difícil, mas
deve ser bem compreendida.
Na primeira leitura e no Evangelho, não se fala do fim da terra e do
universo (de resto, interessa-nos bem pouco este fim, porque certamente, nessa altura, nós já não cá estaremos). Estas leituras falam, de
facto, do “fim do mundo”, mas trata-se do “mundo dominado pelo
pecado, pelo sofrimento, pela injustiça, pelo ódio…”. Este “mundo”
será reduzido a nada - diz a palavra de Deus - e dará lugar a uma realidade completamente nova em que existirá só o bem.
O cristão sabe que este “mundo novo” já começou no momento da morte e ressurreição
de Cristo. A sua manifestação plena, porém, está muito longe de se realizar: acontecerá só
no fim da história da humanidade. Os sofrimentos e as perseguições que os discípulos de
Jesus terão que suportar devem considerar-se como “dores de parto”, ou seja, como dores
que levam à vida e não à morte.
A segunda leitura põe de sobreaviso contra um perigo em que caíram os cristãos da
comunidade de Tessalónica, perigo que continua a ser actual também para nós hoje. Trata
-se da sedução representada por aqueles que prometem soluções fáceis, imediatas e milagrosas para os problemas. O “mundo novo” deve ser construído pouco a pouco, com muita
paciência, muita tolerância e muitos sacrifícios… e deve começar dentro de cada um de
nós.
In Dehonianos

Domingo:

9.00h , 11.30h, 18.00h

Visita aos doentes
Os doentes que desejarem ser visitados pelo sacerdote em suas casas,
deverão comunicá-lo ao Cartório através de familiares ou pelo telefone,
indicando a morada completa. Os que já costumam ser visitados não
precisam de o fazer.

Encontro Vicarial de Catequistas
No dia 6 de Novembro, vai acontecer o Encontro Vicarial de Catequistas, no Vimeiro, com o
objectivo de apresentar o Novo Itinerário de Iniciação à vida cristã.
Este novo itinerário, requer uma mudança de paradigma da catequese e uma abertura dos
catequistas e das comunidades cristãs para a esta novidade.
O programa é o seguinte:
15h - Acolhimento
15h15 - Apresentação do Novo Itinerário de Iniciação à vida
cristã das crianças e dos adolescentes com as famílias
17h30 - Oração
- Convívio (lanche partilhado)

Refrães do XXXII Domingo do Tempo Comum – 6 de Novembro
Entrada Sede a Rocha do meu refúgio, Senhor e a fortaleza da minha salvação.
Para glória do vosso nome, guiai-me e conduzi-me
Salmo Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor ficarei
saciado.
Apres. Dons Quem confiar no Senhor será salvo, quem acreditar na sua palavra não
perecerá
Comunhão Se cumprirdes os meus mandamentos permanecereis no meu amor. Se
guardardes a minha palavra ficareis em Mim e eu em Vós.
Pós-Comunhão Quem segue o Senhor ama a verdade e a verdade o libertará.
Final Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre meu salvador. Tu és Deus, Tu és
amor, Tu me chamas, eis-me aqui.

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 e domingo às 17,30 h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.

