MARÇO 2018

INFORMAÇÕES

Domingo - 25 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Domingos de 11.30h Missa na Igreja Paroquial - Começa na Praça Damasceno de
Campos com procissão de Ramos - Participação da Catequese
Ramos
A Sala de Chá está Encerrada
15.00h Encontro da Família Andaluz
Ano B
16.00h Via-Sacra paroquial com início junto do Centro Comunitário, a
terminar com a missa
18.30h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 26
Retiro para os acólitos de 26 a 28 de março em Fátima
20.00h Zona 7 - Via-sacra com a catequese
3ª feira - 27
21.00h Zona 1 - Via-sacra na APZ
4ª feira - 28
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
21.00h Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
5ª feira - 29
10.00h Missa Crismal na Sé de Lisboa
21.00h Missa na igreja paroquial seguida de tempo de oração com exposição do Santíssimo
6ª feira - 30
09.30h Laudes e Ofício de Leitura
Sexta-feira Santa 15.00h Celebração da Paixão e Morte do Senhor
Sábado - 31
09.30h Laudes e Ofício de Leitura
14.30h Ensaio da Catequese para os cânticos da Missa
Sábado
21.30h Vigília Pascal - Celebração da Ressurreição do Senhor
Santo
Convívio no Centro Comunitário
Domingo - 01
Sala de Chá Encerrada
Domingo de
09.00h Missa na Igreja Paroquial
Páscoa
11.30h Missa na Igreja Paroquial - Participação especial da catequese
15.30h Missa na Santa Casa da Misericórdia de Benedita
Ano B
18.30h 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:
6 de Abril. Reunião para as catequistas voluntárias que ajudarão na Assembleia Diocesana
15 de Abril: Jornadas Diocesanas da Juventude
REZAR NA PÁSCOA
Tal como na Quaresma, os Salesianos fizeram um livro com as
leituras diárias, orações e meditações para melhor vivenciarmos os 50 dias do Tempo Pascal.
Está disponível no cartório.
Também temos disponível um pequeno missal com
as leituras da Semana Santa (desde o Domingo de
Ramos até ao Domingo de Páscoa)

CPM - PREPARAÇÃO DO
MATRIMÓNIO

Está previsto realizar-se um CPM na
Benedita nos dias 13 a 15 de Abril de
2018. Os noivos devem inscrever-se
no Cartório ou por e-mail. Também os
namorados que já
tenham o matrimónio
no horizonte podem
participar no CPM.

Paróquia
da Benedita
Domingo de Ramos - Ano B

Nº 732
25 de Março
de 2018

A ALEGRIA DA PÁSCOA
Entramos no Domingo de Ramos, é a
Semana Santa. Uma semana que para alguns
países é considerada a semana Maior. Para
nós os cristãos esta semana, especialmente
desde Quinta-feira até o Sábado à noite, celebra-se a grande Liturgia que a Igreja tem: A
PÁSCOA DO SENHOR.
A Páscoa é a festa das festas, pois todo o ano litúrgico gira à volta dela. «Diz
Jesus a Pedro e João: Ide preparar um lugar» (Lc 22,8). É nesse lugar, que na Quintafeira Santa, Jesus quer fazer memória das suas palavras divinas. É por isso, que é necessário prepararmos um lugar para comer com Ele e foi no tempo de quaresma, que Jesus
nos levou a preparar esse lugar com a nossa vida. Ele quer saciar-nos com o Seu Corpo
e o Seu Sangue para estarmos unidos a Ele e ao Pai.
Na Sexta-feira Santa, vamos com Ele para o calvário, levemos a nossa Cruz e se
cairmos, recordemos que Jesus está connosco. Na cruz, Ele levou o peso dos nossos
pecados. Desta maneira, Jesus convida-nos a fazer Páscoa, a passar com Ele da morte à
vida, das trevas à luz. O povo de Israel faz memória do caminho da escravidão para a
liberdade e essa memória, não é uma recordação, esta memória é para eles um sacramento (sinal sagrado), um facto, um acontecimento que se realiza. Deste modo, a Páscoa é uma grande exultação, grande sacramento e grande liturgia. Para nós os cristãos,
Jesus veio aperfeiçoar a Páscoa dos judeus porque é Ele o Cordeiro, é Ele que liberta o
mundo «das garras» do demónio; é como se Jesus dissesse: «isto é o meu memorial, a
minha saída deste mundo para meu Pai; isto é o meu Corpo que se entrega à morte por
vós».
Na verdade, os israelitas tinham um faraó que os escravizava e Deus enviou
Moisés para os libertar passando, com eles, o mar vermelho. Deus enviou para a humanidade Jesus , a fim de nos libertar das nossas escravidões, porque cada vez que experimentamos a escravidão do pecado, é o Faraó que volta a reencarnar-se na nossa vida.
Contudo temos Jesus e Ele quer passar connosco, isto é fazer Páscoa e dessa forma,
experimentamos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus.
Ser livre é ter vida eterna.

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

Boas Festas Pascais
05 de Abril: Zona 4 às 19.30h
06 de Abril: Zona 13 às 19.30h
07 de Abril: Zona 1 às 18.00h
10 de Abril: Zona 7 às 19.30h
11 de Abril: Zona 8 às 20.00h
12 de Abril: Zona 2 às 19.30h
13 de Abril: Zona 6 às 19.30h
14 de Abril: Zona 9 às 18.00h
17 de Abril: Zona 12 às 19.30h
20 de Abril: Zona 3 às 19.30h no
salão do Frei Domingos
21 de Abril: Zona 5 às 18.00h
27 de Abril: Zona 10 e 11 às 19.30h

AJUDE O NOSSO CENTRO SOCIAL, sem qualquer custo para si, com
0,5% do seu IRS
A lei permite que 0,5% do seu
IRS que paga ao Estado reverta
a favor de uma instituição de
apoio social. Para isso, na sua
declaração de IRS, basta preencher no anexo H, quadro 9, o
contribuinte nº 500852545:

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.

Peregrinação “Cinco primeiros sábados” 7 de Abril
- partida às 7.30h do centro comunitário;
- Almoço (a cargo de cada um)
- Regresso pelas 18.00h
Pede-se a quem se inscreveu que passe no cartório para
efetuar o pagamento de 6 euros.

Horários do Tríduo Pascal

5ª feira Santa: - Missa da Ceia do Senhor, às 21h
6ª feira Santa: - Laudes, às 09.30h
- Celebração da Morte do Senhor, às 15h
Sábado Santo: - Laudes, às 09.30h
- Vigília Pascal, às 21.30h
Domingo de Páscoa: horários habituais

Domingo de Páscoa - 1 de Abril

* Act 10, 34a . 37-43

* Sl 117 * Col 3, 1-4* Jo 20, 1-9

A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos.
A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo fazendo o bem” e que, por amor, se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os
20
discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos
os homens.
18
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não podem, nunca, ser geradores de vida nova; e a do discípulo ideal,
que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta (a esse não
o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira).
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo baptismo, a continuarem a sua
caminhada de vida nova, até à transformação plena (que acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a última barreira da nossa finitude).
In Dehonianos

Refrães dos Cânticos para o Domingo de Ramos - 25 de Março
Entrada Bendito, Bendito o que vem em nome do Senhor.
Salmo Meu Deus, meus Deus, porque me abandonas-te?
Apres. dons Eu tenho o poder de dar a minha vida e de a retomar. Eu tenho o poder de
dar a minha vida e de a retomar diz o Senhor.

“Que Jesus e só Jesus seja o nosso tudo, a nossa
alegria, a nossa Vida”

Comnhão O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, o meu alimento é fazer a
vontade de meu Pai.

( Luiza Andaluz, 1939)

Pós-Comunhão O Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me porque me

tem amor. 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

Final Silêncio

Convívio
Convidamos todas as pessoas a prolongar a vigília num convívio fraterno que se seguirá no
centro comunitário. Quem quiser pode trazer algo para colocar em comum. O centro comunitário estará aberto a partir das 20.30h para receber a vossa partilha.

Horários da Missa no período de
Verão (a partir de 25 de Março)

Sábado (Vespertina):
igreja paroquial - 19.30h ;
outras igrejas - 18.00h
Domingo: igreja paroquial- 0 9 . 0 0 h ,
11.30h e 18.30h
3ª feira: às 19.00h
4ª a 6ª feira: às 08.30h

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. Tem inicio às
16.00h junto do Centro Comunitário e terminará com a celebração da Eucaristia.

