FEVEREIRO 2018
Domingo - 4

INFORMAÇÕES
Festa dos Padroeiros

V Domingo
09.00h Não há Missa
Tempo Comum 11.00h Missa de Festa de Santa Maria - Procissão e bênção dos bebés
Ano B
18.00h Missa na Igreja Paroquial

2ª feira - 5
Stª Águeda
3ª feira - 6
4ª feira - 7

10.00h
21.30h
18.30h
21.00h
Cinco Chagas do 21.30h
Senhor

5ª feira - 8
6ª feira - 9
Sábado - 10
Stª Escolástica

10.00h
19.00h
21.00h
21.30h
10.00h
10.00h
14.30h
15.00h
18.00h

Domingo - 11
VI Domingo

09.00h
10,15h
Tempo Comum 11.30h
16.00h
Ano B
18.00h

Paróquia
da Benedita

A Rádio Benedita FM vai
fazer a transmissão em direto

V Domingo do Tempo Comum — Ano B

Limpeza do espaço da festa durante o dia
Encontros de Formação para Adultos
Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Encontro para os catequistas de adolescentes que participam nos
Encontros da Quaresma, no centro comunitário
Reunião de Vigararia em Famalicão
Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático
Encontros de Formação para Adultos
Reunião de Acólitos
Reunião com os pais e catequistas dos Catecúmenos
Ensaio de cânticos para as crianças e jovens da catequese
Reunião de preparação para o crisma
Missa na Igreja Paroquial
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

Museu de
arte sacra
da
Paróquia
Domingo dia
4 de Fevereiro, o museu
paroquial
estará aberto das 10h
às 10 h50.

Bênção
dos Bebés
No final da
procissão dos
padroeiros,
faremos a
bênção dos
bebés
presentes.
Pedimos, que
tragam os
vossos bebés
para participarem
na
festa.

* 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:
17 de Fevereiro : Zona 12—Catequese da Quaresma às 15.30h.
24 de Fevereiro: Conferência sobre a Eutanásia no C. C. Gonçalves Sapinho às 21h30.
18 de Fevereiro: Dia Vicarial de Catequistas em Coz das 15h às 16h. Quem precisar de
boleia que informe o secretariado da catequese para se organizar transporte.

Jovens - Missão Pico’18

Para este Verão está a ser preparado uma missão nos Açores, com o nome Missão Pico'18.
Esta missão destina-se 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.
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

Nº 725
4 de Fevereiro
de 2018

Procissão dos Padroeiros
A Procissão, acompanhada pela Sociedade Filarmónica de Alvorninha, irá seguir o mesmo percurso
do ano passado: *Rua Joaquim Augusto de Carvalho, *Rua Rei da Memória, *Rua dos Bombeiros
Voluntários , *Rua José Ribeiro Almeida , *Rua Pe. João Coelho Guerra , * Avenida Pe. Inácio Antunes e *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.

TERRA SANTA

VI Domingo do Tempo Comum - 11 de Fevereiro

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.

Escola de Leigos:
“FAZER DA PALAVRA
DE DEUS O LUGAR
ONDE NASCE A FÉ”

Reunião para todos os pais das
crianças não Baptizadas que
andam na catequese, quer os que
entraram este ano pela primeira
vez, seja os que já fizeram algum
rito, no sábado 10 de Fevereiro
pelas 10h00 no Centro Comunitário. Pede-se aos respectivos catequistas para estarem Presentes.

A liturgia do 6º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos um Deus cheio de
amor, de bondade e de ternura, que convida todos os homens e todas as mulheres a
integrar a comunidade dos filhos amados de Deus. Ele não exclui ninguém nem aceita que, em seu nome, se inventem sistemas de discriminação ou de marginalização
dos irmãos.
A primeira leitura apresenta-nos a legislação que definia a forma de tratar com os leprosos. Impressiona como, a partir de uma imagem deturpada de Deus, os homens são capazes de
inventar mecanismos de discriminação e de rejeição em nome de Deus.
O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce ao encontro dos seus filhos vítimas da rejeição e
da exclusão, compadece-Se da sua miséria, estende-lhes a mão com amor, liberta-os dos seus sofrimentos, convida-os a integrar a comunidade do “Reino”. Deus não pactua com a discriminação e
denuncia como contrários aos seus projectos todos os mecanismos de opressão dos irmãos.
A segunda leitura convida os cristãos a terem como prioridade a glória de Deus e o serviço dos
irmãos. O exemplo supremo deve ser o de Cristo, que viveu na obediência incondicional aos projectos do Pai e fez da sua vida um dom de amor, ao serviço da libertação dos homens.

In Dehonianos

A nossa Paró quia irá receber um Módulos 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 .

Catequese - Catecumenos

*Lev 13, 1-2.44-46 * Salmo 31 (32) *1 Cor 10, 31-11,1 *Mc 1 ,40-45

Encontros de Adolescentes na Quaresma:
Tema “Fala Senhor: quero escutar” (cf. 1Sm 3, 9)

- 17 fev: 7º e 8 anos, Stella Maris Nazaré (9h-18h) fazer inscrição no site da catequese até dia 11 fev
- 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.

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 .

Refrães dos Cânticos para a Missa da Unidade - 3 de Fevereiro
Entrada Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo Sacerdotal, Igreja Santa de Deus!
Nós somos as pedras vivas, do templo do Senhor.
Salmo Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus!
Apresen. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste para que sejam em nós confirmados na unidadons de, diz o Senhor.
Comunhão Formamos um só corpo em Cristo Jesus, Todos nós que comungamos o mesmo Senhor.
Formamos um só corpo em Cristo Jesus
Pós- Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao ´Spirito, glória ao
Comunhão ´Spirito, que nos santifica.
Final Diz o Senhor: ide e ensinai todos os povos: baptizai-os e ensinais-os a cumprir tudo quanto
vos mandei, tudo quanto vos mandei

Refrães para a Missa da Festa do Padroeiros - 4 de Fevereiro
Entrada Alegrai-vos ó Virgem Maria, que trouxestes em vosso seio, a Cristo Salvador do
mundo, Salvador do mundo
Salmo O Senhor do Universo é o Rei da glória, é o Rei da glória!
Apres. dons Maria guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração, Aleluia
Comunhão O pão que comemos e o vinho que bebemos, é Jesus filho de Deus nascido da Virgem
Maria
Pós-Comunhão Avé! Avé! Avé! Maria!
Final Ó glória da nossa terra que tens salvado mil vezes, enquanto houver portugueses tu
serás o seu amor.
Bênção dos Bebés Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-Te o nosso amor.

Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro de sumo bem.
Hossana, hossana, Rainha de Portugal! Hossana, hossana Virgem Maria!

