NOVEMBRO

INFORMAÇÕES

Dia Mundial dos Pobres
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo
12.30h Almoço no C. Comunitário, organizado pelas Zonas 2 e 10
XXXIII
14.30h Abertura da Sala de Chá
do T. Comum 14.30h Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça
18.00h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 14
10.00h Palestra sobre a Diabetes no Auditório da Junta de Freguesia,
seguido de caminhada saudável pela Vila da Benedita.
20.30h Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça
21.00h Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão
5ª feira - 17
10.00h Reunião do Clero da Vigararia em Famalicão da Nazaré
(não há confissões depois da missa)
19.00h Missa na Igreja da Azambujeira
Sábado - 19
Jornada Diocesana da Juventude (19 e 20)
16.30h Missa na Igreja dos Candeeiros
18.00h Missa na Igreja Paroquial
21.30h Noite de Fados, na cave do Centro Cultural Gonçalves Sapinho
Domingo - 20 09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Solenidade 12.30h Zona 2 - almoço na Casa de Santo Amaro
do
14.30h Abertura da Sala de Chá
Cristo-Rei 18.00h Missa na Igreja Paroquial
20.30h Zona 8 - oração pelos falecidas na Zona

Paróquia
da Benedita

Domingo - 13

* 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:
26 e 27 de Novembro: Recolha do Banco Alimentar

A missa ferial volta a ser celebrada na Capela do Santíssimo

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.

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.

XXXIII do Tempo Comum - Ano C

Nº 905
13 de Novembro
de 2022

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023
- novas informações 1.MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO:
Os MEC que desejarem ajudar na distribuição da Sagrada Comunhão nas Jornadas Mundiais da Juventude, poderão inscrever-se
no cartório Paroquial. As datas que poderão participar será: 1 de
Agosto na Missa de abertura e no dia 6 de Agosto na Missa de encerramento.
Os MEC’s deverão ter entre os 18 e 65 anos de idade, capacidade para estar durante
horas em pé, ter telemóvel e/ou email, acreditação (que será tratado na Paróquia) e ter
cartão actualizado. Deverão inscrever-se o mais depressa possível.

2. FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO:
Encontram-se abertas as inscrições para as famílias de acolhimento.
Quem desejar receber 2 ou mais jovens na sua casa entre os dias 1 a 6 de Agosto, pode
-se inscrever no Cartório Paroquial. Não podem receber menos de 2 jovens, não necessitam de ter camas para todos, apenas 2m2 de chão para cada jovem.
Deverão garantir apenas para esses dias os respectivos pequenos-almoços. Apelamos
à vossa generosidade para muitos jovens.

3. VOLUNTÁRIOS:
Precisa-se muito de voluntários para os dias 1 a 6 de Agosto e também com disponibilidade para 2 semanas. Há dois tipos de voluntariado:
 Voluntários para a Organização ou Central:
Inscreve-se no site da JMJ2023 https://register.wyd-reg.org/vol/wizard?lang=pt e é
destacado para onde for necessário, seja em Lisboa ou para outras localidades.
 Voluntários Paroquiais:
destacados para se ajudar no acolhimento e serviços na nossa Paróquia. Aqui podem
-se inscrever jovens com mais de 14 anos de idade, através do nosso Pivôt João
Rebelo Telm. Nr. 926043080.
A inscrição têm um custo de 30€ que assegura : o Kit de voluntário , transportes
para a missa de abertura e encerramento em Lisboa, a acreditação para a Vigília e missa
de encerramento, respectiva alimentação para a Vigília e Missa.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113 / 910009931
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

Noite de Fados

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXIV do T. Comum - 20 de Novembro
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

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 o Cartório ou os responsáveis:
Ana Isabel ( 918369199),
Carla Luis ( 966736910)
Almerindo Mateus (964918985)

Palestra sobre
a Diabetes
No dia 14 de Novembro, Dia Mundial da
Diabetes, a Junta de
Freguesia
realiza
uma palestra com a Dra Joana, das 10 às 12h,
no Auditório da Junta. No final, haverá uma
caminhada saudável pela Vila da Benedita.

* 2 Sam 5, 1-3

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.

Banco Alimentar contra a fome
Porque a pobreza não está longe de nós, porque na nossa freguesia, também temos famílias a precisar desta ajuda.
A próxima Campanha do Banco Alimentar irá decorrer nos
dias 26 e 27 de Novembro nas várias superfícies comerciais
da freguesia.
Pedimos aos voluntários (individualmente ou em grupos) que queiram ajudar esta causa,
doando parte do seu tempo, que se inscrevam no Cartório.

* Sl 121

* Col 1, 12-20

* Lc 23, 35-43

A Palavra de Deus, neste último domingo do ano litúrgico, convida-nos a
tomar consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no entanto, que essa
realeza não pode ser entendida à maneira dos reis deste mundo: é uma
realeza que se exerce no amor, no serviço, no perdão, no dom da vida.
A primeira leitura apresenta-nos o momento em que David se tornou rei
de todo o Israel. Com ele, iniciou-se um tempo de felicidade, de abundância,
de
paz, que ficou na memória de todo o Povo de Deus. Nos séculos seguintes, o Povo sonhava
com o regresso a essa era de felicidade e com a restauração do reino de David; e os profetas prometeram a chegada de um descendente de David que iria realizar esse sonho.
O Evangelho apresenta-nos a realização dessa promessa: Jesus é o Messias/Rei enviado
por Deus, que veio tornar realidade o velho sonho do Povo de Deus e apresentar aos
homens o “Reino”; no entanto, o “Reino” que Jesus propôs não é um Reino construído
sobre a força, a violência, a imposição, mas sobre o amor, o perdão, o dom da vida.
A segunda leitura apresenta um hino que celebra a realeza e a soberania de Cristo sobre
toda a criação; além disso, põe em relevo o seu papel fundamental como fonte de vida
para o homem.
In Dehonianos

Refrães do XXXII Domingo do Tempo Comum – 13 de Novembro
Entrada Toda a terra Vos adore Senhor, e entoe hinos ao vosso nome ó Altíssimo.
Toda a terra Vos adore, senhor.
Salmo O Senhor virá, governar com justiça, O Senhor virá, o Senhor virá.
Apres. Dons Não sabeis o dia em que virá o Senhor. Estai preparados, vigiai.
Comunhão Permanece em Mim, permanece em Mim e Eu permanecerei em vós e Eu
permanecerei em vós.
Pós-Comunhão Minha luz e salvação é o Senhor. Aleluia.
Final Louvai, louvai o Senhor povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a
Deus, com brados de alegria.

Voluntários para o Centro Comunitário
CONTRIBUTO PAROQUIAL—Formas de contribuir
Durante os meses de Novembro e Dezembro realiza-se o Contributo Paroquial 2022.
Podem entregar o vosso Contribuo da seguinte maneira:
- Através dos envelopes que se encontram à porta da Igreja., entregando nos ofertórios
das missas, no cartório, ou pessoalmente ao Pe. Gianfranco;
- Através de transferência Bancária para o IBAN PT50 0035 0157 00006154431 77 (CGD)
- Através de MBWAY nr tel. 916162525 (designando: Contributo2022)
Quem desejar o recibo para benefícios fiscais, preenche o envelope com o nome do beneficiário e o respectivo número fiscal.
A Paróquia está grata pela sua contribuição. Rezaremos pelas suas intenções.

Como as actividades da Paróquia acontecem maioritariamente no Centro Comunitário,
são precisos voluntários que acolham, encaminhem, vigiem e ajudem na portaria, principalmente no período das 21h às 22h. Quem estiver disponível para este serviço de
voluntariado, contacte o cartório.

FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS

Formação para todos os catequistas : Itinerário SER CATEQUISTA

Serão encontros presenciais e na Paróquia de Alcobaça. As datas são as seguintes :
* Segundas- feiras das 20.30 às 22.30: 14 , 21 e 28 de novembro , 5 e 12 de dezembro.
* Domingos das 14.30h às 18.30h : 13 de novembro e 18 de dezembro

