JANEIRO 2018

INFORMAÇÕES

Domingo - 28 09.00h
IV Domingo
11.30h
T. Comum Ano B 18.00h
2ª feira - 29
19.30h
3ª feira - 30
19.00h
4ª feira - 31
19.00h
S. João Bosco
21.00h
21.15h
6ª feira - 2
20.30h
Sábado - 3
São Brás
15.30h
16.00h
Domingo - 4
V Domingo
09.00h
Tempo Comum 11.00h
Ano B

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa - Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros
Missa - Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros
Missa - Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
Preparação do espaço da festa
Festa dos Padroeiros
Concentração dos Padroeiros e das fogaças
Missa da Unidade na Igreja Paroquial
Festa dos Padroeiros
Não há Missa
A Rádio Benedita FM vai
Missa de Festa de Santa Maria
fazer a transmissão em direto
Procissão e bênção dos bebés
18.00h Missa na Igreja Paroquial

* Missa ferial na igreja paroquial: 3ª às 19.00h, de 4 a 6ª feira às 08.30h.
* Atendimento de Reconciliação após a Missa, quando possível
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 09h às 11h e das 15.00h às 18.30h; sábados das 10h às 11h

EM AGENDA:
8 de Fevereiro: Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático às 21.00h
24 de Fevereiro: Conferência sobre a Eutanásia no Centro Comunitário da Benedita às
21h30.

TERRA SANTA
PEREGRINAÇÃO AOS LUGARES SANTOS DE ISRAEL
26 de Agosto a 2 de Setembro de 2018
A nossa Paróquia vai organizar, em conjunto com as paróquias de Turquel e Évora de
Alcobaça, uma Peregrinação pelos “Lugares Santos de Israel”.
Iremos visitar várias cidades e Santuários, como por exemplo: Cesareia, Haifa, Caná, Nazaré, Cafarnaum, Monte Tabor, Jericó, Mar
Morto, Belém, Ein Karen, Jerusalém...
Quem estiver interessado pode consultar o programa completo no cartório.
As inscrições podem ser feitas no
cartório, mediante o pagamento do
sinal, até dia 30 de Abril de 2018.

Paróquia
da Benedita
IV Domingo do Tempo Comum — Ano B

Nº 724
28 de Janeiro
de 2018

A importância dos nossos Padroeiros na nossa vida
Na festa que se aproxima dos nossos Padroeiros dedicados a Nossa Senhora da
Encarnação e S. Brás, Santa Maria ocupa o primeiro lugar como modelo perfeito
para seguir a Jesus Cristo. Como Maria, é nosso dever glorificar a Deus. Glorificálo com nossas vidas, de forma que não sejamos nós a viver, mas Cristo a viver em
nós (cf. Gl 2, 20). Ao despojarmo-nos de nós mesmos e darmos espaço à Divina
Vontade, estamo-nos aproximando do ideal de santidade, para o qual todo homem
é destinado – mas que não é imposto, pois o homem tem direito a escolher o caminho que quer seguir, e receberá conforme o que escolher.
O Senhor escolhe homens e mulheres de todas as classes sociais e de todos os
tempos para viverem na santidade. Ao lado destes coloca-se uma multidão quase
anônima de homens e mulheres santos, que no seu tempo foram capazes de transformar o ambiente social no qual viveram a partir do testemunho que eles davam
de Cristo Ressuscitado. Foram verdadeiramente imitadores de Cristo no seu
pequeno mundo. Exemplo disto é S. Brás de Arménia do seculo III, que foi um
Santo que traduziu na sua vida as pegadas de Nosso Senhor Jesus Cristo em relação à perseguição religiosa que vivia a Igreja nessa altura.
Deste modo, os santos são luzes que iluminam os aspetos da fé para o seu tempo, lançam sinais, que talvez antes fossem um pouco velados e agora são sentidos
como religiosamente necessários por toda a Igreja. Com a sua vida exemplar, a sua
coragem, a sua fantasia, o seu coração, o seu empenho e o seu amor concretizam,
em tempos de crise, o espírito de seguimento de Cristo Jesus. Também a nossa
tarefa é buscar a santidade no nosso dia a dia. Pois a vida do autentico Santo não
se resume pela sua vida preenchida de cultos e ritos; é em casa, no trabalho e na
escola onde se podem praticar com as nossas obras as virtudes cristãs.
Esta sociedade necessita ver os sinais cristãos, isto é, o amor e a unidade. Estes
sinais ajudam as pessoas a glorificar e louvar a um Deus que não é alheio aos nossos sofrimentos e necessidades, pois Deus é quem nos ama e nos levanta levandonos ao colo, se verdadeiramente Deus é o nosso horizonte.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113 Fax: 262 926628 Internet: www.paroquiabenedita.pt
Tel. Resid. Paroquial: 262929113 * e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com

Tríduo de preparação para a Festa dos
Padroeiros - Missa
presidida pelo Padre
Fernando Guerra:
Dia 29 - 19h30
Dias 30 e 31 - 19h00

Bênção dos
Bebés
De forma tradicional,
no final da procissão
dos padroeiros, faremos a bênção dos
bebés presentes.
Pedimos,
portanto,
que tragam os vossos
bebés para participarem na festa.

Missa da Unidade - 3 Fevereiro * Ez 36,24-28

* Sl 99

Missa da Festa - 4 Fevereiro 11h * Mal 3,1-4 * Sl 23
Domingo V do Tempo Comum - 4 Fev. 18h00
* Job 7,1-4.6-7
* Sl 146
* 1 Cor 9,16-19.22-23

* Ef 4,1-6

* Mt 18,19-22

* Hebr 2,14-18 * Lc 2,22-40

* Mc 1,29-39

Quando pensam nos graves problemas que angustiam a humanidade, muitos questionam-se porque é que certas coisas acontecem. Na primeira leitura, Job descreve em termos dramáticos a situação do homem sobre esta terra.
O Evangelho dá uma resposta aos problemas postos a nu por Job na sua desesperada
denúncia. Jesus encontra-Se com a realidade da doença, enfrenta-a e ensina os discípulos
a empenharem-se na construção do mundo novo por Ele iniciado.
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Paulo, um homem que não poupou energias, que se doou completamente a si mesmo, que renunciou até aos seus direitos para
não colocar obstáculos ao crescimento do reino de Deus.
F. Armellini
Refrães para o Domingo IV do Tempo Comum – 28 de Janeiro
Entrada Quero cantar o vosso nome, Quero alegrar-me e exultar em Vós.
Cantarei as vossas maravilhas. Cantarei, Senhor.
Salmo Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações.
Apres. dons Meu Deus, na simplicidade do meu coração, Vós ofereço, Vos ofereço
todas as coisas.
Comunhão Recebestes um Espirito que faz de vós fiilhos adoptivos. É por Ele que
clamamos : Abá ó Pai.
Pós-Comunhão

Procissão dos Padroeiros
A Procissão é uma manifestação pública de fé nas ruas da nossa
Vila, em que nós cristãos levamos as imagens dos nossos Padroeiros que são para nós modelos de fé.
A Procissão, acompanhada pela Sociedade Filarmónica de Alvorninha, irá seguir o mesmo percurso do ano passado:
Rua da Serradinha
Rua Joaquim Augusto de Carvalho
Rua Rei da Memória
Rua dos Bombeiros Voluntários
Rua José Ribeiro Almeida
Rua da Capela
Avenida Pe. Inácio Antunes
Avenida da Igreja
É tradição nessas ruas as famílias católicas colocarem colchas nas
varandas para receber a Procissão. Não precisam ser colchas especiais, podem ser de qualquer cor.

Museu de arte
sacra da
Paróquia
Como é habitual, no
Domingo dia 4 de
Fevereiro, o museu
estará aberto antes da
Missa da Festa (das 10
h às 10 h50).
É bom conhecermos o
património da nossa
terra, adquirido pelos
nossos antepassados e
expressão da sua fé.

Final A Salvação do Senhor brilhou em toda a terra, Aleluia !

Festa dos Padroeiros

Como preparação para a festa passarão pelas diversas zonas, voluntários para
entregar uma saudação do nosso pároco. Agradecemos generosamente a colaboração
de todos. O peditório deste ano continuará a ser para pintura e conservação do Centro
Comunitário.

Sala de Chá – Fevereiro
Os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos próprios grupos e o serviço assumido
por voluntários ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:
Fornecimento:
11 Fevereiro: Zona 8
18 Fevereiro: Zona 9
25 Fevereiro: Zona 10/11

Equipas de serviço:
Helena Milhanas, Rosa Ribeiro, Trindade Lourenço
Renovamento Carismático
Jovens Sem Fronteiras

