NOVEMBRO
Domingo - 20 09.00h
11.30h
Solenidade 12.30h
do
14.30h
Cristo-Rei 18.00h
20.30h
2ª feira - 21 20.30h
21.00h
3ª feira - 22
10.00h
10.00h
15.00h
18.30h
21.15h
4ª feira - 23
10.00h
10.00h
5ª feira - 24 15.00h
19.00h
6ª feira - 25 10.00h
15.00h
20.30h
21.00h
21.00h
Sábado - 26
15.30h
16.30h
18.00h
Domingo - 27 09.00h
I
11.30h
Domingo 14.30h
Do Advento 15.30h
18.00h

INFORMAÇÕES
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Zona 2 - almoço na Casa de Santo Amaro
Abertura da Sala de Chá
Missa na Igreja Paroquial
Zona 8 - oração pelos falecidas na Zona
Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça
Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão
Aniversário Natalício do Pe Francisco Diouf
Visita aos doentes da Zona 9
Visita aos doentes da Zona 13
Visita aos doentes da Zona 6
Reunião de catequistas da infância
Reunião de catequistas Say Yes
Aniversário Natalício do Pe Fernando Guerra
Visita aos doentes da Zona 7
Visita aos doentes da Zona 8
Visita aos doentes da Zona 5
Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Visita aos doentes da Zona 2
Visita aos doentes da Zona 3
Zona 9: Encontro de oração e reflexão do Advento na Ass. Norte da Vila
Reunião do Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial de Benedita
Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
Recolha do Banco Alimentar
Encontro de Advento para os Acólitos
Missa na Igreja do Casal do Guerra
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Abertura da Sala de Chá
Ordenações Diaconais no Mosteiro dos Jerónimos
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

Paróquia
da Benedita

XXXIV Domingo do Tempo Comum - Ano C
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

Nº 906
20 de Novembro
de 2022

QUAL É O TRONO DE CRISTO-REI
Se falamos da realeza de Cristo, devemos perguntar
de que tipo de reino é, e qual o é seu trono?
Ao longo da história, muitos foram os reis e imperadores que passaram pelo tempo, uns mais que outros fizeram sentir o seu poder. As guerras, as vitórias e as derrotas, às vezes até em nome de ‘Deus’ deixaram um rasto de sofrimento e humilhação. Jesus ensina-nos ao
dizer: «Sabeis que os chefes das nações as governam como seus senhores, e que os grandes
exercem sobre elas o seu poder. Não seja assim entre vós…» (Mt.20, 25-26).
Parece que o poder mundial encontra-se nas mãos de 10 pessoas que possuem o controle das matérias primas no mundo inteiro. Também dizem que o verdadeiro poder é aquele
que detêm a comunicação na mãos, as redes sociais, facebook, Instagram, Youtube, Wattsapp, TikTok, entre outras… ou ainda, os que que possuem um grande poder financeiro.
E qual é o poder de Cristo? Qual o seu Reino e qual é o seu trono?
O verdadeiro poder é o de dar a Vida e de a retomar, é o de se ajoelhar diante da sua criatura e lavar-lhe os pés, é o sentar-se no seu trono, que é a cruz, e julgar todos os povos:
«Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem». O Reino de Cristo, é um reino onde o
lugar mais alto e importante, é o lugar do servo, o último - «Quem quiser tornar-se grande
seja o servo de todos» (e não apenas de alguns). Reino onde ninguém se sente ameaçado ou
excluido, mas sim amado. Reino onde a única disputa e legitima é rivalizar na Caridade.
Não é utópico porque já se realizou em Cristo, mas o único que tem garantia de eternidade, porque a Caridade nunca acaba e se tornou o vínculo da perfeição.
Senhor, esperamos ferverosamente o teu reino que há-de vir, pois ele não terá fim.
Jesus Cristo, Rei do Universo, que tu sejas o único Rei a reinar no meu coração.

Oração do Rosário pela Paz
A missa ferial volta a ser celebrada na Capela do Santíssimo

Almoço na Zona 2 : Casa de Santo Amaro - 20 de Novembro
Neste domingo, dia 20, a Zona 2 organiza um almoço na Casa de Santo Amaro com a seguinte ementa: Sopa de bacalhau , mão de vaca com grão, bochechas de porco com migas ou coelho com arroz. E sobremesas variadas.

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.
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

Liturgia do próximo Domingo: Domingo I do Advento, Ano A - 27 de Novembro

Jornada Mundial da Juventude 2023
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO
Os MEC que desejarem ajudar na distribuição da Sagrada Comunhão
nas Jornadas Mundiais da Juventude, devem 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.
Atendendo às necessidades, há possibilidade de paroquianos que não sejam Ministros
Extradordinários da Comunhão, poderem ajudar na distribuição da Comunhão nestas missas. Se alguém estiver interessado, inscreva-se no cartório, para posteriormente falar com
o Pe Gianfranco.

* Sl 121

* Rom 13, 11-14

* Mt 24, 37-44

As três leituras deste Domingo contêm, como tema central, a vigilância,
entendida, como vimos, não no sentido de uma espera angustiante do
Senhor, juiz no fim da nossa vida, mas como atenção à vinda do Senhor,
hoje.
A primeira leitura fala-nos de um mundo novo que surgirá quando soubermos acolher sem medo, o Senhor que vem. A segunda leitura convidanos a abrir os olhos para descobrir os sinais do novo dia que já raiou.
O Evangelho recomenda-nos a vigilância para saber reconhecê-lo na
hora da sua “chegada”.

F. Armellini

Refrães para a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo– 20 de Novembro
Entrada Hossana, hossana no alto dos céus, hossana, hossana, Àquele que vem,
honra, louvor e glória a Cristo Salvador.
Salmo Iremos com alegria para a casa do Senhor.

Visita aos doentes

Apres. Dons NEle e para Ele todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram criadas

Vamos iniciar esta semana
a visita aos doentes da nossa Paróquia.
Pedimos aos responsáveis
de zona que indiquem no cartório, quem
vai acompanhar o Pároco na visita.
22 de Novembro: Zona 9 às 10.00h
22 de Novembro: Zona 13 às 10.00h
22 de Novembro: Zona 6 às 15.00h
23 de Novembro: Zona 7 às 10.00h
23 de Novembro: Zona 8 às 10.00h
24 de Novembro: Zona 5 às 15.00h
25 de Novembro: Zona 2 às 10.00h
25 de Novembro: Zona 3 às 15.00h

* Is 2, 1-5

Comunhão O Senhor está sentado como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo
na paz. O Senhor abençoará o seu povo na paz.
Pós-Comunhão Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. (bis)

Final Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera.

No dia 26 de Novembro, sábado, há um
encontro de Acólitos, no Centro Pastoral
Comunitário da Benedita.
Tem inicio às 15.30h e termina às 17.30h
com lanche partilhado com os pais.
Todos os Acólitos são convidados a participar. As inscrições são até dia 20 de novembro através do Diac. Freire ( 917244985).

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.

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.

Voluntários para o Centro Comunitário
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: 21 e 28 de novembro , 5 e 12 de dezembro.
* Domingo 18 de dezembro das 14.30h às 18.30h

