MARÇO 2018

Paróquia
da Benedita

INFORMAÇÕES

Domingo - 4 09.00h
10.00h
III Domingo 11.30h
da Quaresma 16.00h
Ano B
18.00h
2ª feira - 5
21.30h
3ª feira - 6
19.00h
4ª feira - 7
21.00h
21.00h
5ª feira - 8
10.00h
14.30h
18.30h
19.00h
21.00h
6ª feira - 9
17.00h

Missa na Igreja Paroquial
Retiro das Equipas de Nossa Senhora no Centro Comunitário
Missa na Igreja Paroquial
Via Sacra na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Encontros de Formação para Adultos
Reunião Geral de catequistas
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Escola de Leigos “Experiência Lectio Divina”
Reunião de Vigararia
Visita aos doentes da zona 6
6º Ano - Catequeses da Fé : preparação para a Profissão de Fé
Missa na Igreja de Ribafria
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Início do tempo de Adoração “24 horas para o Senhor” na Capela
de São Paulo
21.00h Reunião de preparação para o Crisma para os dois grupos
21.30h Encontros de Formação para Adultos
Sábado - 10
10.00h Reunião de Acólitos
14,30h Ensaio de Rito Penitencial dos catecúmenos da catequese
14.30h Ensaio da Catequese para os cânticos da Missa
18.00h Missa na Igreja Paroquial
19.30h Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Domingo - 11 09.00h Missa na Igreja Paroquial
09.00h Recolha de sangue no Centro Comunitário
IV Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial - Rito Penitencial dos catecúmenos com
participação especial da catequese
da Quaresma 12.30h Almoço no centro comunitário organizado pelas zonas 2 e 3
15.00h Formação litúrgica no Centro Comunitário
Ano B
16.00h Via Sacra na Igreja Paroquial
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:
14 de Março: Reunião da LIAM às 20.00h
17 e 18 de Março: Jornadas Vicariais da Juventude na Nazaré
28 de Março: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos às 21.00h

III Domingo da Quaresma — Ano B

Nº 729
4 de Março
de 2018

QUARESMA, UM TEMPO DE JEJUM
JEJUAR EM QUE SENTIDO?
O Papa Francisco desafiou no dia 22 de Fevereiro de 2018 aos jovens
de todo o mundo a superar a obsessão dos ‘like’ (gosto) nas redes sociais
e a desafiarem os seus medos, com esperança no futuro.
“Muitos jovens (…) fazem continuamente ‘photoshop’ das suas imagens, escondendo-se por detrás de máscaras e identidades falsas, chegando quase a tornar-se, eles próprios, um ‘fake’ (fazer), uma identidade falsa. Muitos têm a obsessão de receber o maior número possível de ‘gostos’.
E daqui, desta sensação de desajustada, surgem muitos medos e incertezas”.
Aproveitando esta mensagem do Papa Francisco pela ocasião da Jornada Mundial da Juventude 2019, o caminho para esta quaresma 2018 que
propomos, consiste no jejum das redes socias. A Quaresma é uma época de
reflexão. Há pessoas que deixam de comer carne e/de beber. No entanto, no
mundo atual em que vivemos, as tecnologias como as redes socias e entre
outras coisas, acabaram por substituir a comunicação pessoal quer familiar
quer de amizade. Uma grande parte das pessoas pensa que a abstenção das
redes socias tornou-se algo impensável. Hoje, elas são uma parte muito integral de nossas vidas. Uma boa preparação espiritual para este tempo, é pelos
menos nesta quaresma jejuar um dia das redes sociais. Deste modo, damos
lugar à partilha e ao convívio com os nossos familiares e amigos.

Atenção: Quinta e sexta não há confissões após a missa da manhã
CATEQUESE:

6º Ano - Catequese da Fé—preparação para a Profissão de Fé—sessões com convidados
para ajudar a aprofundar a ´Fé dias 8 de Março, 12 e 19 de Abril às 18,30 h no centro
comunitário.

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 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”.
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.

Almoço no Centro
Comunitário - dia 11
de Dezembro
No domingo dia 11,
retomaremos os nossos almoços-convívio
no Centro Comunitário, que será organizado pelas zonas 2 e 3.

Coro da Catequese

Recolha
de
Sangue
No próximo dia 11
de Março,
haverá mais uma recolha de sangue no Centro
Comunitário

24 horas para o Senhor
Na sua mensagem para a Quaresma
2018, o Papa Francisco anunciou a realização da Jornada “24 Horas para o
Senhor” nos dias 9 e 10 de março. Na
nossa paróquia iremos iniciar no dia 9
de Março às 17.00h e terminar no dia 10
às 17.00h, na Capela do Centro Comunitário.
Convidam-se os grupos e movimentos a
inscreverem-se no cartório para preencherem os horários.

O próximo ensaio para a missa da
catequese será no dia 10 de março
pelas 14h30 na Igreja Paroquial.
Convidamos todas as crianças da
catequese a participarem.
Seja a cantar
ou a tocar, és
bem-vindo.

Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª feira e à 6ª
feira oração da Via-Sacra, sempre às 20 h, na
Capela
Zona 6: Via-sacra às 6ªs na Capela
Zona 8 - Via-sacra com a catequese e pais às 6ª
feiras às 20.30h
Zona 13 : Oração do Terço e via –sacra todos
os dias ás 14.30h

Estão a abertas as inscrições para a as Jornadas Vicariais da Juventude que se vão realizar
nos dias 17 e 18 de Março na Nazaré!

A liturgia do 4º Domingo da Quaresma garante-nos que Deus nos oferece,
de forma totalmente gratuita e incondicional, a vida eterna.
A primeira leitura diz-nos que, quando o homem prescinde de Deus e
escolhe caminhos de egoísmo e de auto-suficiência, está a construir um
futuro marcado por horizontes de dor e de morte. No entanto, diz o autor
do Livro das Crónicas, Deus dá sempre ao seu Povo outra possibilidade
de recomeçar, de refazer o caminho da esperança e da vida nova.
A segunda leitura ensina que Deus ama o homem com um amor total, incondicional, desmedido; é esse amor que levanta o homem da sua condição de finitude e debilidade e que lhe oferece esse mundo novo de vida plena e de felicidade sem fim que está no horizonte final da nossa
existência.
No Evangelho, João recorda-nos que Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho único
ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna. Somos convidados a olhar para Jesus, a
aprender com Ele a lição do amor total, a percorrer com Ele o caminho da entrega e do dom da
vida. É esse o caminho da salvação, da vida plena e definitiva.

In Dehonianos

Refrães dos Cânticos para o II Domingo da Quaresma - 25 de Fevereiro

Vivência da
Quaresma nas zonas

Jornadas Vicariais da Juventude

IV Domingo da Quaresma - 11 de Março

*2 Cr 36,14-16.19-23 *Salmo 136 (137) *Ef 2, 4-10 *Jo 3, 14-21

Entrada Conduzi-me, Senhor, pelos Vossos caminhos; ensinai-me a cumprir os
mandamentos de vida Eterna; conduzi-me, Senhor, pelos Vossos caminhos.
Salmo Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna.
Apres. dons Nós pregamos Cristo Crucificado, força de Deus e sabedoria de Deus.
Comnhão Escuta, Israel: Não há outro Deus senão o Senhor. Amá-lo-ás, amá-lo-ás
de todo o teu coração.
Pós-Comunhão Silêncio

Final Vamos contigo Senhor só tu sabes ensinar o caminho da justiça que nos
pode libertar.

Visita aos Doentes
Vamos iniciar esta semana a visita aos
doentes.
Pede-se aos responsáveis de zona que
indiquem no cartório quem vai acompanhar o Pároco na visita.

Junta-te a nós e aos jovens da nossa Vigararia!

Dia 8: Zona 6 - a partir
das 14.30 h

Inscrição e mais informações: https://goo.gl/
forms/FZVRmboqEt8upv342

Ainda podemos receber
novas inscrições.

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 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.

