MARÇO 2018
Domingo - 18 09.00h
11.30h
V Domingo
12.00h
da Quaresma 15.30h
16.00h
Ano B
16.30h
18.00h
2ª feira - 19
3ª feira - 20
10.30h
14.30h
18.30h
21.00h
4ª feira - 21
10.30h
14.00h
21.00h
21.00h
21.00h
5ª feira - 22
10.30h
14.30h
19.00h
21.00h
21.00h
6ª feira - 23
14.30h
20.30h
21.00h
21.00h
21.00h
Sábado - 24
09.00h
10.00h
14.30h
15.00h
18.00h
19.30h
21.00h
Domingo - 25 09.00h
Domingos de 11.30h
Ramos
15.00h
Ano B
16.00h
18.30h

INFORMAÇÕES
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Baptismo
Zona 12: Via-Sacra
Via-Sacra na Igreja Paroquial
Zona 4: Via-Sacra na rua
Missa na Igreja Paroquial
São José - Dia do Pai
Confissões na capela de Bairro da Figueira
Confissões na capela de Freires
Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
Celebração Penitencial na paróquia de Alcobaça
Confissões na capela de Azambujeira
Confissões no Lar da Aldeia
Celebração Penitencial na paróquia de Turquel
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Escola de Leigos “Experiência Lectio Divina”
Confissões na capela de Casal do Guerra
Confissões no Lar do Goucharia
Missa na Igreja de Azambujeira
Celebração Penitencial na paroquia da Benedita
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Confissões na capela de Ribafria
Zona 7: Via-Sacra nas ruas
Zona 8: Via-Sacra nas ruas
Via-Sacra do Encontro matrimonial
Reunião do Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial Benedita
Celebração Penitencial para a Catequese
Reunião de Acólitos
Confissões na capela de Candeeiros
Reunião de Preparação para o Crisma
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja de Candeeiros
Zona 2 : Via-Sacra nas ruas
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Encontro da família andaluz
Via-Sacra paroquial geral a terminar com a missa
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:
28 de Março: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos às 21.00h

Paróquia
da Benedita
V Domingo da Quaresma — Ano B

Nº 731
18 de Março
de 2018

A proximidade da Pascoa
Estamos próximos da Pascoa, endireitar os nossos caminhos do arrependimento dos
nossos pecados é a reflexão para esta semana. Jesus na Cruz deixa-nos o único caminho
para obter a salvação. Assistimos na sociedade, a uma recusa de tudo aquilo que representa sofrimento. A Cruz, para muitos, exprime desconforto, escândalo, tristeza e solidão. Olhar para a pessoa de Jesus na Cruz é contemplar esse misterioso segredo escondido aos anjos, mesmo a inteligência não consegue dar uma explicação do porque o
Filho de Deus tem de sofrer e morrer numa Cruz. Para nós os cristãos a Cruz não foi o
fim da história de Jesus foi só o inicio duma nova vida. O homem sempre buscou o
segredo da eternidade e nesta busca tentou passar por cima das leis naturais sem dar
importância ao verdadeiro criador da vida, isto é Deus. Deus no seu amor infinito por
nós, enviou o seu Filho para nos resgatar da divida de Adão. Ora, neste dinamismo de
amor, é necessário voltar a evangelizar os cristãos, pois nos esquecemos da importância e do valor da cruz para a nossa salvação. Ela acaba por ser um momento esmagador
e opressor; esquecemo-nos muitas vezes de que a cruz nos faz participantes da vida de
Jesus, liberta, salva e dignifica a pessoa. É necessário morrermos para o nosso egoísmo
e para toda a classe de pecados que não nos permitem viver na liberdade dos filhos de
Deus: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só, mas se morrer dará muito
fruto (Jo 12, 21).
Deste modo, aproveitemos o resto de
tempo que nos fica
de quaresma, se
queremos verdadeiramente viver uma
vida autêntica no
Senhor.
A isto se chama morrer para viver.

Escola de Leigos:

“FAZER DA PALAVRA DE DEUS O LUGAR ONDE NASCE A FÉ”
A nossa Paróquia continua a receber o Módulo da Escola de Leigos com
o seguinte tema: “Experiência Lectio Divina” no dia 21 de março,
orientado pelos docentes Pe. Nuno Tavares e Dra. Cátia Tuna.
Entrada livre com o seguinte horário: das 21.00h às 22.30h.

Atenção: Esta semana, não há confissões após a missa da manhã porque há
celebração penitencial na igreja e confissões pelas zonas.
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

Vivência da
Quaresma nas zonas
Zona 1: 27 de Março - Via-sacra na APZ 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
Zona 6: Via-sacra às 6ªs na Capela
Zona 7: 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
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial,
todos os domingos às 16 h
Zona 13 : Oração do terço e Via-sacra todos os
dias às 14.30h.

Reconciliação na Quaresma para as
Crianças e jovens

Haverá um tempo de reconciliação para preparação da Quaresma no dia 24 Março, de preferência nos seguintes horários :
das 9.00h às 10.00h – 4º, 5º, 6º e 7º anos
A partir das 10.00h - 8º, 9º e 10º anos

Assembleia Diocesana
de Catequistas
8 de Abril na Benedita
Os catequistas devem inscrever-se
até dia 27 de março pelo
site www.catequese.net e escolher os
atelieres em que querem participar. O
custo da actividade é de 5€ e inclui
almoço.
Quem precisar de ajuda, pode contactar qualquer membro do secretariado ou vir ao centro comunitário no
próximo dia 20 de março das 18h30
às 19h30.

Horários da Missa no período de
Verão
(a partir de 25 de Março, domingo)
Sábado (Vespertina):
igreja paroquial - 19.30h ;
outras igrejas - 18.00h
Domingo: igreja paroquial- 09.00h,
11.30h e 18.30h
3ª feira: às 19.00h
4ª a 6ª feira: às 08.30h

Confissões na Quaresma

Santa Casa da Misericórdia

A celebração paroquial da Reconciliação será
terça-feira, dia 22 de Março, às 21.00h, na
igreja paroquial.

Convocatória para a Assembleia Geral
da Santa Casa da Misericórdia de
Benedita, que se realiza no
dia 24 de Março, na sala de
conferências da Misericórdia, com início às 18.45h.

Para as pessoas de mais idade ou doentes,
haverá também confissões nos seguintes lugares:
Dia 20 - Zona 2 - 10.30h
Dia 20 - Zona 7 - 14.30h
Dia 21 - Zona 4 - 10.30h
Dia 22 - Zona 6 - 10.30h
Dia 23 - Zona 13 - 14.30h
Dia 24 - Zona 8 - 14.30h

CATEQUESE:

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

Via-Sacra Paroquial

com a participação da
Catequese de Adolescência
25 de Março, às 16h
A grande Via-Sacra da Paróquia é no
Domingo de Ramos e será organizada
pela catequese da Adolescência.
Esta, tem inicio às 16.00h junto do
Centro Comunitário e terminará com
a celebração da Eucaristia.

Domingo de Ramos - 25 de Março
* Is 50, 4-7

* Sal 21 * Filip 2, 6-11* Mc 14, 1 – 15, 47

Jesus, tal como nos é apresentado pelo Evangelho de Marcos, revela-nos um
Deus que ama de tal maneira os homens que condivide com eles as experiências
mais dramáticas da vida.
A segunda leitura diz-nos que Jesus não foi apenas um turista que, bem ou mal,
passou um breve período da sua vida neste mundo e depois Se foi embora para ser feliz com o Pai.
O sacrifício de Jesus não foi um parêntesis triste na sua vida normal. É Deus que Se manifesta
n’Ele e revela todo o seu amor.
A primeira leitura diz-nos que esta manifestação de amor, que devia passar pela humilhação e
pela morte, faz parte do projecto de Deus revelado pelos profetas.
F. Armellini

Refrães dos Cânticos para o V Domingo da Quaresma - 18 de Março
Entrada Eu Sou a salvação do meu povo diz o Senhor. Em qualquer aflição em que
se veja e por Mim chame, Eu o atenderei, Eu o atenderei e para sempre Eu
serei o seu Deus.
Salmo Dai-me, Senhor, um coração puro.
Apres. dons Se o grão de trigo, lançado na terra não morrer, ficará só, mas se morrer produzirá muito fruto.

Comnhão Se alguém quiser seguir-Me, tome a sua cruz e siga-Me.
Pós-Comunhão Silêncio

Final O Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me o Senhor salvou-me porque me
tem amor.

Juventude Vicarial
Estão a decorrer dois concursos para todos os membros da nossa Vigararia independentemente da idade: o concurso para o Logotipo da Juventude Vicarial e o concurso
para o Cartaz do Festival Vicarial da Canção.
Para o jovens também já existe um regulamento preliminar do Festival Vicarial da
Canção, para que possam começar a preparar e criar as melhores músicas! Relembramos
que o Festival será no dia 2 de junho no Centro Cultural Gonçalves Sapinho, na Benedita e
todos os jovens independentemente de estarem integrados em grupo de jovens ou não,
estão convidados a mostrar o seu talento nesta festa que junta toda a Vigararia. E sem
esquecer que a presença de todos apenas irá enriquecer esta união que apenas acontece
graças a Ele.
Deixamos aqui os regulamentos para que os possam divulgar:
- Regulamento do Concurso de Criação do Logotipo para a Juventude da Vigararia de
Alcobaça-Nazaré : https://goo.gl/Wr29xF
- Regulamento do Concurso de Criação do Cartaz do XXIX Festival da Canção Cristã da
Juventude da Vigararia de Alcobaça-Nazaré : https://goo.gl/ZSfDHE
- Regulamento Preliminar do XXIX Festival Vicarial Da Canção Cristão :https://goo.gl/
JB6D3Q

