ABRIL 2018

INFORMAÇÕES

Assembleia Diocesana de Catequistas
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial
16.00h Missa da Assembleia Diocesana de Catequistas na Igreja Paroquial, presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca
3ª feira - 10
Não há missa ferial na igreja paroquial, esta semana
18.30h Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
19.30h Boas Festas Pascais na Zona 7—ALTERADA PARA DIA 18
4ª feira - 11
20.00h Boas Festas Pascais na Zona 8 seguidas de convívio
20.00h Reunião do grupo da L.I.A.M.
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 12
18.30h 6º Ano - Catequese da Fé- preparação para a Profissão de Fé
19.30h Boas Festas Pascais na Zona 2 seguidas de convívio
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renov. Carismático
6ª feira - 13
19.30h Boas Festas Pascais na Zona 6 seguidas de convívio
21.00h Início do Curso de Preparação para o Matrimónio
Sábado - 14
09.00h Reinício do Curso de Preparação para o Matrimónio
09.30h Ensaio das crianças que vão fazer o rito de admissão este ano, na
Igreja Paroquial
15.00h Reunião de preparação para o Crisma
18.00h Boas Festas Pascais na Zona 9 seguidas de convívio
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 15
Início da Semana Mundial de Oração pelas Vocações
Jovens: Jornadas Diocesanas da Juventude na Lourinhã
III Domingo de 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Páscoa
11.30h Missa na Igreja Paroquial - Rito de Admissão dos catecúmenos
14.30h Reinício do Curso de Preparação para o Matrimónio
Ano B
18.30h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo - 08
II Domingo de
Páscoa
Ano B

* 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:
20 de Abril: Festa da luz do 1º ano às 20.00h no centro comunitário
22 de Abril: Festa da Primeira Comunhão do 3º ano de catequese

ATENÇÃO - Nas próximas semanas, nos dias em que há Boas Festas nas Zonas não
haverá missa ferial na Igreja Paroquial.
Zonas Pastorais da paróquia:
Zona 2: Bairro da Figueira
Zona 3: Moinhos Novos e Frei-Domingos
Zona 5: Taveiro, Casal da Pequena
Zona 6: C.Carvalho, Cabecinha, Casal do Guerra, Charneca
do Casal do Guerra
Zona 7: Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I
Zona 8: Candeeiros, V. da Rega, Casal Gregório II, Outeiro

Zona 9: Casal da Estrada, Chamiço, Pedra Redonda,
Casal Leirião, Portela, Casal da Bica
Zona 10: Benedita Solão
Zona 11: Benedita, Goucharia e Por do Sol
Zona 12: Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda
das. Raparigas

II Domingo de Páscoa - Ano B

Nº 734
8 de Abril
de 2018

DOMINGO DA MISERICÓRDIA
Segundo uma antiga tradição, o domingo de
hoje tem o nome de Domingo "in Albis". Neste dia, os neófitos da vigília pascal vestiam
mais uma vez a sua veste branca, símbolo da
luz que o Senhor lhes tinha doado no Baptismo. Em seguida teriam deposto a veste
branca, mas a nova luminosidade que lhes
foi comunicada tinham que a incluir na sua
vida quotidiana; a chama delicada da verdade e do bem que o Senhor tinha acendido
neles, deviam conservá-la diligentemente
para assim levar a este nosso mundo algo da
luminosidade e da bondade de Deus.
O Santo Padre João Paulo II quis que fosse
celebrada neste domingo a Festa da Divina
Misericórdia: na palavra "misericórdia", ele
encontrava resumido e novamente interpretado para o nosso tempo todo o mistério
da Ressurreição. Ele viveu sob dois regimes
ditatoriais e, no contacto com a pobreza, a
necessidade e a violência, experimentou
profundamente o poder das trevas, pelas
quais o mundo também neste nosso tempo
está afligido. Mas experimentou também, e
não menos fortemente, a presença de Deus
que se opõe a todas estas forças com o seu
poder totalmente diverso e divino: com o
poder da misericórdia. É a misericórdia que
põe um limite ao mal. Nela expressa-se a
natureza muito peculiar de Deus a sua santidade, o poder da verdade e do amor. Há
dois anos, depois das primeiras Vésperas
desta Festa, João Paulo II terminava a sua
existência terrena. Ao morrer ele entrou na
luz da Divina Misericórdia da qual, além da
morte e a partir de Deus, agora nos fala de
modo novo. Tende confiança diz-nos ele na
Divina Misericórdia! A Misericórdia é a veste de luz que o Senhor nos concedeu no

Baptismo. Não devemos deixar que esta luz
se apague; ao contrário, ela deve crescer em
nós todos os dias, para levar ao mundo o
feliz anúncio de Deus.
Ouvimos no trecho evangélico de hoje a narração do encontro do apóstolo Tomé com o
Senhor ressuscitado: ao apóstolo é concedido que toque nas suas feridas para assim o
reconhecer reconhece-o, além da identidade
humana do Jesus de Nazaré, na sua verdadeira e mais profunda identidade: "Meu Senhor
e meu Deus!" (Jo 20, 28). O Senhor levou
consigo na eternidade as suas feridas. Ele é
um Deus ferido; deixou-se ferir por amor
para connosco. As feridas são para nós o
sinal de que Ele nos compreende e de que se
deixa ferir pelo amor para connosco. Estas
suas feridas como podemos nós tocá-las na
história deste nosso tempo! De facto, Ele
deixa-se ferir sempre de novo por nós. Que
certeza da sua misericórdia e que conforto
elas significam para nós! E que segurança
nos dão sobre o que Ele é: "Meu Senhor e
meu Deus!". E como constituem para nós um
dever de nos deixarmos por nossa vez por
Ele!
As misericórdias de Deus acompanham-nos
dia após dia. É suficiente que tenhamos o
coração vigilante para as poder sentir.
Somos demasiado inclinados para sentir
apenas a fadiga quotidiana que, como filhos
de Adão, nos foi imposta. Mas se abrirmos o
nosso coração, então podemos, mesmo imersos nela, ver também continuamente quanto
Deus é bom connosco; como Ele pensa em
nós nas pequenas coisas, ajudando-nos
assim a alcançar as grandes. Com o peso
aumentado pela responsabilidade, o Senhor
trouxe também uma ajuda nova na minha
vida.
(continua na página seguinte)

(continuação)

Repetidamente vejo com alegria reconhecida quanto é grande o número dos que me
apoiam com a sua oração; que com a sua fé e o seu amor me ajudam a desempenhar o meu
ministério; que são indulgentes com a minha debilidade, reconhecendo também na sombra
de Pedro a luz benéfica de Jesus Cristo.
Por isso gostaria neste momento de agradecer de coração ao Senhor e a todos vós. Gostaria
de concluir esta homilia com a oração do Santo Papa Leão Magno, com aquela oração que,
precisamente há trinta anos, escrevi na imagem-recordação da minha sagração episcopal.
"Rezai ao nosso bom Deus, para que se digne fortalecer nos nossos dias a fé, multiplicar o
amor e aumentar a paz. Que ele me torne, servo miserável, suficiente para a sua tarefa e útil
para a vossa edificação e me conceda um desempenho do meu serviço que, juntamente com
o tempo concedido, aumente a minha dedicação. Amém".
Papa Bento XVI

Abertas as inscrições para o dia 25 de Abril
A paróquia está a organizar um autocarro para a Celebração de Acção
de Graças pelo reconhecimento das virtudes heróicas de Luiza Andaluz
que se realizará em Fátima, dia 25 de Abril . Luiza Andaluz (18771973) foi a fundadora das irmãs servas de Nº Srª de Fátima e deixou a
sua marca na nossa Paróquia principalmente através do Centro Social.
A partida será às 8.30h do centro comunitário e o regresso pelas 19.00h. O preço é de 6
euros e podem inscrever-se no cartório.
“Coragem e confiança! Coragem
para enfrentar com calma e sem
desânimos os deveres e as dificuldades de cada dia, confiança
para trilhar sem receio o caminho traçado, certas de que Deus
é bom, ama-nos, tudo pode e nunca falta a quem Nele confia!”
(Luiza Andaluz, 1953).

Boas Festas Pascais
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
18 de Abril: Zona 7 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 10/11 às 19.30h

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.
O horário previsto é :
* Sexta-feira dia 13 de abril - 21:00 Acolhimento
* Sábado dia 14 de abril - 09:00 Início , 13:00
almoço conjunto em restaurante a designar , termina por volta das 19:00 horas
* Domingo dia 15 de abril - 14:30 início e 17:00
Celebração final de encerramento do CPM.

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, com o contribuinte nº 500852545

III Domingo da Páscoa - 15 de Abril
*Act 3,13-15.17 -19

* Salmo 4

* 1 Jo 2,1-5a

* Lc 24,35-48

O Evangelho descreve-nos o caminho percorrido pelos apóstolos para chegar à certeza de que Cristo entrou na vida de Deus.
É o caminho que cada um de nós deve fazer para aceitar que a morte não
reinará e que o Ressuscitado continua a viver ao nosso lado. Desta fé nasce a
conversão, o perdão dos pecados e a vida nova.
A primeira e a segunda leituras indicam as características desta vida nova.

F. Armellini

Refrães dos Cânticos para o II Domingo de Páscoa - 8 de Abril
Entrada Aleluia! Aleluia! Louvor a Vós, ó Cristo! Aleluia, aleluia!
Salmo Aclamai o senhor porque Ele é bom. O seu amor é para sempre.
Apres. dons Cristo ressuscitou! Aleluia! Aleluia!
Comunhão O Senhor Ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Glória e louvor a Cristo. Glória e louvor a Cristo para sempre.
Pós-Comunhão Se cumprirdes os meus mandamentos permanecereis no meu amor. Se guar-

dardes a minha palavra, ficareis em Mim e Eu em vós.
Final A salvação do Senhor brilhou em toda a terra ! Aleluia!

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.

Jornadas Diocesanas da Juventude

No próximo dia 15 de Abril irão realizar-se as Jornadas Diocesanas da Juventude na Lourinhã.
A Equipa Vicarial está a recolher inscrições para irmos de autocarro. O valor é 5€ e as inscrições estarão limitadas a 55 pessoas.
Todos os Jovens a partir dos 14 anos estão convidados a participar.
Os horários de partida avisaremos assem que possível.
Podem-se inscrever através do link abaixo

https://goo.gl/forms/svrXM3W5X9IwRezd2

Festa da Família - a 27 de Maio em Torres Vedras
"Família: da Escuta da Palavra à Transmissão da Fé".
Já estão abertas as inscrições para a celebração das Bodas Matrimoniais
de 10º, 25º e 50 anos na qual, os casais que celebrem estes jubileus matrimoniais receberão a bênção do exmo. sr. Patriarca de Lisboa. Podem inscrever-se no cartório ou através da página do Patriarcado
http://familia.patriarcado-lisboa.pt/festa-da-família
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