ABRIL 2018

INFORMAÇÕES

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
3ª feira - 17
Só há missa ferial às 8.30h na igreja paroquial na quinta feira
dia 19.
19.30h Boas Festas Pascais na Zona 12 seguidas de convívio
4ª feira - 18
20.00h Boas Festas Pascais na Zona 7 seguidas de convívio
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 19
10.00h Reunião de Vigararia no Vimeiro
18.30h 6º Ano - Catequese da Fé- preparação para a Profissão de Fé
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renov. Carismático
21.00h Reunião com os pais das crianças da Primeira Comunhão
6ª feira - 20
19.30h Boas Festas Pascais na Zona 3, seguidas de convívio no salão do
Frei-Domingos
20.00h Festa da Luz do 1º ano no Centro Comunitário
Sábado - 21
09.00h Festa da Primeira Reconciliação do 3º ano na Igreja Paroquial
11.00h Celebração de Bodas de Ouro
12.00h Celebração do Matrimónio de Verónica e David
14.30h Ensaio para a Primeira Comunhão
15.00h Reunião de preparação para o Crisma
18.00h Boas Festas Pascais na Zona 5 seguidas de convívio
19.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 22
Dia Mundial da Oração pelas Vocações
09.00h Missa na Igreja Paroquial
IV Domingo de 11.30h Missa na Igreja Paroquial - Festa da Primeira Comunhão
Páscoa
17.00h Oração pelas vocações de consagração especial
Ano B
18.30h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo - 15

* 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:
01 de Maio: Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima
04 de Maio: Festa da Vida do 8º ano no Centro Comunitário às 20.00h
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

Nº 735
15 de Abril
de 2018

III Domingo de Páscoa - Ano B

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA O 55º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
(22 de abril de 2018 - IV Domingo da Páscoa)

Tema: «Escutar, discernir, viver a chamada do Senhor»
Queridos irmãos e irmãs!
No próximo mês de outubro, vai realizar-se a
XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos, que será dedicada aos jovens, particularmente à relação entre jovens, fé e vocação.
Trata-se duma boa notícia, cujo anúncio volta
a ressoar com vigor no 55.º Dia Mundial de
Oração pelas Vocações: não estamos submersos no acaso, nem à mercê duma série de
eventos caóticos; pelo contrário, a nossa vida
e a nossa presença no mundo são fruto duma
vocação divina.
Na diversidade e especificidade de cada vocação, pessoal e eclesial, trata-se de escutar,
discernir e viver esta Palavra que nos chama
do Alto e, ao mesmo tempo que nos permite
pôr a render os nossos talentos, faz de nós
também instrumentos de salvação no mundo
e orienta-nos para a plenitude da felicidade.
Escutar
A chamada do Senhor – fique claro desde já –
não possui a evidência própria de uma das
muitas coisas que podemos ouvir, ver ou
tocar na nossa experiência diária. Deus vem
de forma silenciosa e discreta, sem Se impor
à nossa liberdade. Assim pode acontecer que
a sua voz fique sufocada pelas muitas inquietações e solicitações que ocupam a nossa
mente e o nosso coração.
Por isso, é preciso preparar-se para uma
escuta profunda da sua Palavra e da vida,
prestar atenção aos próprios detalhes do
nosso dia-a-dia, aprender a ler os acontecimentos com os olhos da fé e manter-se aberto às surpresas do Espírito.
Não poderemos descobrir a chamada espe-

cial e pessoal que Deus pensou para nós, se
ficarmos fechados em nós mesmos, nos nossos hábitos e na apatia de quem desperdiça a
sua vida no círculo restrito do próprio eu,
perdendo a oportunidade de sonhar em
grande e tornar-se protagonista daquela história única e original que Deus quer escrever
connosco.
Também Jesus foi chamado e enviado; por
isso, precisou de Se recolher no silêncio,
escutou e leu a Palavra na Sinagoga e, com a
luz e a força do Espírito Santo, desvendou em
plenitude o seu significado relativamente à
sua própria pessoa e à história do povo de
Israel.
Hoje este comportamento vai-se tornando
cada vez mais difícil, imersos como estamos
numa sociedade rumorosa, na abundância
frenética de estímulos e informações que
enchem a nossa jornada. À barafunda exterior, que às vezes domina as nossas cidades e
bairros, corresponde frequentemente uma
dispersão e confusão interior, que não nos
permite parar, provar o gosto da contemplação, refletir com serenidade sobre os acontecimentos da nossa vida e realizar um profícuo discernimento, confiados no desígnio
amoroso de Deus a nosso respeito.
Mas, como sabemos, o Reino de Deus vem
sem fazer rumor nem chamar a atenção
(cf. Lc 17, 21), e só é possível individuar os
seus germes quando sabemos, como o profeta Elias, entrar nas profundezas do nosso
espírito, deixando que este se abra ao sopro
impercetível da brisa divina (cf. 1 Re 19, 1113).
(continua na próxima semana…)

Celebração de Acção de Graças por Luiza Andaluz
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 (1877-1973) 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.

Inscrições até dia 17 de abril.

Cursos de Iniciação para
catequistas

CATEQUESE: 6º ano

Local: Paróquia de Santa Catarina das
Caldas da Rainha.
Dias: 27 e 28 de Abril e 4 e 5 de Maio de
2018.
Horário: sextas-feiras das 21h às 23h;
sábados das 9h às 18h.
Poderá efectuar a sua inscrição online: www.catequese.net

Atividades do Agrupamento
de Escuteiros:
- 27/04/2018 - 21h30 - Conselho de Pais
dos Escuteiros
- 11/05/2018 - 21h - Vigília de Promessas
- 12/05/2018 - 19h30 - Promessas de
Escuteiros / Eucaristia animada pelo
Agrupamento
- 09/06/2018 - Dia do Núcleo
- 23/06/2018 - Festa da Sardinha
- 6 a 8/07/2018 - Acampamento de Agrupamento

Boas Festas Pascais
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

* Catequese da Fé preparação para a Profissão de Fé - sessão com convidados para ajudar a aprofundar a Fé, dia 19 de Abril às
18.30h no Centro Comunitário.
* Ensaio para a profissão de fé dia 28 de Abril
às 9.30h
* Celebração da Profissão de Fé no dia 29 de
abril às 11.30h

SACRAMENTO DO CRISMA
* Ensaio para crismandos e padrinhos dia 24
de abril às 21.15h no igreja paroquial
* Confissões para crismandos e padrinhos
dia 26 de abril às 21.15h na igreja paroquial
* Celebração do sacramento do Crisma no
dia 28 de abril às 16.00h
“Ser bom para com todos sobretudo para
com os mais pequenos e desprezados é o
Evangelho vivido”
( Luiza Andaluz, 1946).

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

IV Domingo da Páscoa - 22 de Abril
* Act 4, 8-12 * Sl 117(118)

* 1 Jo 3,1-2 * Jo 10, 11-18

O 4º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo do Bom Pastor”,
pois todos os anos a liturgia propõe, neste domingo, um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como
“Bom Pastor”. É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus
põe, hoje, à nossa reflexão.
O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor modelo”, que ama de forma gratuita e desinteressada as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas. As ovelhas sabem que podem confiar n’Ele de forma incondicional, pois Ele não busca o próprio
bem, mas o bem do seu rebanho. O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a
disponibilidade para “escutar” as propostas que Ele faz e segui-l’O no caminho do amor e
da entrega.
A primeira leitura afirma que Jesus é o único Salvador, já que “não existe debaixo do céu
outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos” (neste “Domingo do Bom
Pastor” dizer que Jesus é o “único salvador” equivale a dizer que Ele é o único pastor que
nos conduz em direcção à vida verdadeira). Lucas avisa-nos para não nos deixarmos iludir
por outras figuras, por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam propostas falsas de salvação.
Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de João convida-nos a contemplar o amor de
Deus pelo homem. É porque nos ama com um “amor admirável” que Deus está apostado
em levar-nos a superar a nossa condição de debilidade e de fragilidade. O objectivo de
Deus é integrar-nos na sua família e tornar-nos “semelhantes” a Ele.
In Dehonianos
Refrães dos Cânticos para o III Domingo de Páscoa - 15 de Abril
Entrada Cristo vive aleluia, Cristo vive aleluia, Cristo vive aleluia, Cristo vive aleluia.
Salmo Erguei, Senhor, sobre nós, a luz do vosso rosto.
Apres. dons Os discípulos conheceram o Senhor Jesus na fracção do pão. Aleluia! O Senhor
ressuscitou! O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aleluia! Aleluia!
Comunhão Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho anunciamos ao mundo a Ressureição do Senhor, a Ressurreição do Senhor.
Pós- Bebei, se tendes sede das águas da verdade. Ao vosso encontro vem a luz da humaComunhão nidade.
Final Proclamai com alegria às nações do mundo inteiro: O Senhor salvou o Seu Povo
Aleluia!

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

