FEVEREIRO 2018
Domingo - 11
VI Domingo

09.00h
10,15h
Tempo Comum 11.30h
16.00h
Ano B
18.00h
2ª feira - 12 21.30h
3ª feira - 13
4ª feira - 14
CINZAS

08.30h

Dia de Jejum e 19.00h
Abstinência
21.00h

5ª feira - 15
6ª feira - 16

20.00h
20.00h
21.00h
20.00h
20.30h
21.30h

Sábado - 17
15.00h
15.30h
18.00h
19.30h
Domingo - 18 09.00h
I Domingo
11.30h
Da Quaresma 15.00h
16.00h
Ano B
18.00h

Paróquia
da Benedita

INFORMAÇÕES
Dia Mundial do Doente
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja da Ribafria—Festa de N. Senhora de Lurdes
Missa na Igreja Paroquial—participação especial da catequese
Oração pelas vocações de consagração especial
Missa na Igreja Paroquial
Encontros de Formação para Adultos
Não há missa ferial
O cartório está encerrado
Inicio da Quaresma
Missa das Cinzas na Igreja Paroquial
Missa das Cinzas na Igreja Paroquial
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Reunião da LIAM
Zona 4 : Terço de 2ª a 5ª feira na Capela
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Zona 4 : Via-Sacra às sextas feiras na Capela
Zona 8 : Via-Sacra com a catequese e pais às sextas feiras
Zona 6 : Via-Sacra às sextas feiras na Capela
Encontros de Formação para Adultos
Encontro de Quaresma para Adolescentes do 7º e 8º anos
na Nazaré
Reunião de preparação para o crisma
Zona 12 — Catequese da Quaresma
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja da Azambujeira
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Dia Vicarial de Catequistas em Coz.
Via Sacra na Igreja Paroquial
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:
24 de Fevereiro: Conferência sobre a Eutanásia no C. C. Gonçalves Sapinho às 21h30.
3 de Março: Renovação dos mandatos para os Ministros Extraordinários da Comunhão no
Senhor Jesus do Carvalhal

VI Domingo do Tempo Comum — Ano B

Nº 726
11 de Fevereiro
de 2018

A verdadeira alegria do carnaval

.

Esta festa nasce há 5000 atrás. Na época romana esta festa era dedicada ao deus
Saturno. Quando o Cristianismo surge, os diversos costumes pagãos foram substituídos por solenidades do Cristianismo, como por exemplo: o Natal ( 25/12), a Epifania (6/1) ou a Purificação de Maria (2/02).
O carnaval surge neste contexto. Embora o Evangelho não seja contra as manifestações de alegria (pelo contrário, desde que não seja pecaminosas), os missionários da época quiseram cristianizar esta festa purificando-a de todos os sinais de
superstições e mitologias. Carnaval significa despedir-se da carne e levar uma vida
silenciosa durante quarenta dias. Ao longo do tempo as autoridades da Igreja conseguiram restringir a celebração oficial do Carnaval aos três dias que precedem a
quarta-feira de cinzas.
Hoje somos convidados a viver esta festa com prudência e não com os exageros
que o mundo nos apresenta. A verdadeira festa não está no exagero da nossa liberdade, mas em conviver com as pessoas e brincar também faz parte da nossa integridade humana.
Na verdade, mais do que uma diversão esta festa também mostra outra realidade: é que por detrás da mascara há uma pessoa que Deus conhece muito bem. Deste
modo, a quaresma, é um tempo para tirar as nossas mascaras e não esconder a nossa condição de Filhos de Deus. Lutemos por viver a quaresma elevando-nos como
homens próximos a Deus e deste modo crescer na santidade.
Desejo-vos um bom carnaval na alegria cristã.

Encontros de Adolescentes na Quaresma: Tema “Fala Senhor: quero escutar”
- 03 mar: 9º e 10º anos, Benedita (9h-18h) - fazer inscrição no site da catequese até dia 25 fev
O preço é 2€ por adolescente e devem levar almoço para partilhar.

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

TERRA SANTA—PEREGRINAÇÃO AOS LUGARES

I Domingo da Quaresma - 18 de Fevereiro

SANTOS DE ISRAEL

* Gen 9, 8-15

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.

Peregrinação dos “Cinco primeiro sábados” a Fátima
A paróquia vai novamente organizar uma peregrinação a Fátima durante
5 sábados : 3 de Março, 7 de Abril, 5 de Maio, 2 de Junho e 7 de julho com o
propósito de vivenciar a Comunhão Reparadora dos Primeiros Sábados.
Iremos seguir o programa que o Santuário tem preparado.
A partida é às 7.30h e o regresso pelas 18.00h e o preço de cada ida será
6 euros. Podem-se inscrever no cartório até dia 22 de fevereiro .

Vivência da
Quaresma nas zonas
Zona 1: 27 de Março - Via-sacra na APZ
às 21 h
Zona 2: 17 de Março - Via-sacra nas
ruas às 21 h
Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª feira e à 6ª feira oração da Via-Sacra, sempre às 20 h, na Capela
18 de Março: Via-sacra nas ruas às 16.30h
Zona 6: Via-sacra às 6ªs na Capela
Zona 7: 23 de Março -Via-sacra nas ruas às 20.30h
26 de Março: Via-sacra com a catequese às 20 h
Zona 8 - Via-sacra com a catequese e pais às 6ª feiras às
20.30h
23 de Março: Via-sacra nas ruas às 21 h
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial, todos os
domingos às 16 h
Zona 12 : 17 de Fevereiro: Catequese da Quaresma às
15.30h
18 de Março: Via-sacra às 19.30h
Zona 13 : 17 de Março: Via-sacra nas ruas

Visita aos Doentes
Durante a Quaresma o pároco
irá fazer nova visita aos doentes. Quem ainda não estiver
inscrito pode dar o nome no
cartório.
Continuamos a pedir aos responsáveis de zona que indiquem quem vai acompanhar o
Pároco na visita e para confirmar quem deve ser visitado.

Rezar na Quaresma
Já está à venda o livro dos
Salesianos “Rezar
na Quaresma” –
ano B.
Podem comprar
no cartório ou
no domingo na
sala de chá.

* Sal 24

* 1 Pedro 3, 18-22

* Mc 1, 12-15

O tema que une as tês leituras de hoje é o da destruição do mundo dominado pelo mal e do nascimento dum mundo novo.
A primeira leitura apresenta este tema através duma antiquíssima história do dilúvio que purificou o mundo do mal e fez com que nascesse uma
nova humanidade.
A segunda leitura retoma o tema do dilúvio e aplica-o ao baptismo, o
sacramento que fez nascer o homem de novo.
Evangelho diz-nos como começou a ser alcançada a vitória sobre o pecado. Tudo teve
início com Jesus que venceu sempre o mal na sua vida. Seguindo-O a Ele, novo Adão, todos
podemos começar a fazer parte da nova humanidade.
F. Armellini
Refrães para o VI Domingo do Tempo Comum - 11 de Fevereiro
Entrada Conduzi-me Senhor pelos Vossos Caminhos; ensinai-me a cumprir os manda-

mentos de vida eterna. Conduzi-me Senhor pelos Vossos Caminhos.
Salmo Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação
Apres. dons Tudo posso naquele que me conforta. Naquele que me conforma tudo posso.
Comunhão Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu vim para que

tenham vida, e a tenham em abundância.
Pós- Saboreai como é bom, o pão que vem de Deus Pai! No coração de Seu Filho, Seu
Comunhão Amor saboreai! No coração de Seu Filho, Seu Amor saboreai!
Final Cantarei ao Senhor, por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor, por tudo

o que Ele fez por mim.

Escola de
Leigos:
“FAZER DA
PALAVRA DE
DEUS O LUGAR ONDE NASCE A FÉ”
A nossa Paróquia irá receber um
Módulo da Escola de Leigos com
o seguinte tema: “Experiência
Lectio Divina”.
Dia 28 de fevereiro e dias 7, 14 e
21 de março.
Este módulo será orientado
pelos docentes Pe. Nuno Tavares
e Dra. Cátia Tuna.
Entrada livre com o seguinte
horário: das 21.00h às 22.30h .

Jovens - Missão Pico’18

Para este Verão está a ser preparado uma missão nos
Açores, com o nome Missão Pico'18. Esta missão destinase a todos os jovens com mais de 15 anos a 29/7/2018,
irá decorrer entre os dias 30 de julho e o dia 8 de agosto,
sendo que terá um custo de 300€. Poderão ser obtidas
mais informações através do site http://
missaoacores18.atwebpages.com/ como as inscrições
também são realizadas através desse site.

