MARÇO

INFORMAÇÕES

Domingo - 03 09.00h Missa na Igreja Paroquial
VIII Domingo 11.30h Missa na Igreja Paroquial
Tempo Comum 12.30h Zona 2 - Almoço e venda de fritos
18.00h Missa na Igreja Paroquial
3ª feira - 5
08.30h Missa ferial na igreja paroquial
Carnaval
O cartório está encerrado
19.00h Não há missa ferial
4ª feira - 6
Início da Quaresma
CINZAS
08.30h Missa das Cinzas na Igreja Paroquial
Dia de Jejum e 19.00h Missa das Cinzas na Igreja Paroquial
Abstinência 20.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 7
19.00h Missa na Igreja de Casal do Guerra
20.00h Zona 4 - Terço de 2ª a 5ª feira na Capela
21.00h Adoração do Santíssimo: orientação do Renov. Carismático
6ª feira - 8
Escuteiros: 2ª Sessão EGO de 8 a 10
20.00h Zona 4 - Via Sacra na Capela
20.30h Zona 9: Encontro de oração e reflexão da Quaresma com orientação do Pe Fernando Belo
21.15h Reunião dos Catecúmenos que já fizeram o Rito Penitencial
21.15h Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Sábado - 09
10.00h Reunião de Acólitos
14.30h Ensaio do grupo coral da catequese
15.00h Reunião com os pais dos catecúmenos que fizeram o Rito de
admissão
16.00h Reunião com os pais das crianças que não são baptizadas e que
entraram este ano na catequese
16.30h Missa na Igreja dos Candeeiros
18.00h Missa na Igreja Paroquial
21.00h Encontro com os pais e catequizandos do 9º ano de catequese
Domingo - 10 09.00h Missa na Igreja Paroquial
I Domingo
11.30h Missa na Igreja Paroquial
da Quaresma 16.00h Zonas 10/11 - Via Sacra todos os domingos da Quaresma na
Igreja Paroquial
18.00h Missa na Igreja Paroquial
* Missa ferial na igreja paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h, e à 3º feira às 19.00h
* 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:
11 de Março: Reunião do grupo da L.I.A.M. às 21.00h
16 e 17 de Março: Encontro Matrimonial—fim de semana para noivos em Fátima
24 de Março: Recolha de sangue no Centro Comunitário das 9.00h às 13.00h
31 de Março: Recolecção paroquial durante todo o dia, no Centro Comunitário

Paróquia
da Benedita
VIII Domingo do Tempo Comum - Ano C
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Testemunho do Nuno e Paula, Peregrinos de Santiago de Compostela
“O que começou por ser uma mera peregrinação revelou-se uma lição de e para
a vida.”
Fazer os caminhos de Santiago foi, para nós,
não só um desafio como foi também um teste
à nossa capacidade de entreajuda, superação
e união. Como casal, achamos que, ainda que
deixássemos a nossa filha junto da restante
família, seria uma viagem mais fácil de
suportar, juntos. E foi tão fácil de aceitar. Tão
gratificante.
As motivações que nos levam como peregrinos a Santiago de Compostela são diferentes
das motivações que nos levam, por exemplo,
a Fátima.
Há várias formas e motivos
de fazer os Caminhos, nós
optamos por ir a pé e por
motivos espirituais e religiosos.
É difícil de explicar por
palavras o que se vai sentindo ao longo dos dias e à
medida que nos aproximamos de Santiago. Os dias são marcados por
ensinamentos de várias ordens. Pelo caminho descobrimos os caminhos físicos, onde é
preciso fazer uma gestão do tempo, do peso
nas costas e do bem-estar dos pés e pernas e
descobrimos os caminhos “interiores e espirituais”, onde somos chamados a escolher o
que nos é essencial do que não nos faz falta.
No “caminho” tomamos consciência de que
existem vários outros caminhos “interiores”
que temos ainda que começar, pensar,
repensar, percorrer. Somos, por diversas
vezes postos à prova, como que o Senhor a
chamar-nos à razão e a mais uma vez fazernos pensar e repensar nas nossas atitudes.
No caminho encontramos muitos outros

peregrinos, que de alguma forma nos tocam.
Nesta viagem saímos da Benedita num grupo
composto por 16 peregrinos pertencentes às
paróquias de Benedita, Turquel e Évora de
Alcobaça e com idades entre os 26 e os 70
anos, sim 70 anos. No final chegamos a Santiago 17 peregrinos, porque nesta viagem
Deus “providenciou-nos” um mensageiro
muito especial. Uma pessoa tão simples e
com uma história de vida tão incrível que nos
encheu a todos de orgulho pelas suas nobres
atitudes e pela riqueza que brotava do seu
coração. Também em casal, este peregrino
em forma de mensagem de Deus, nos tocou.
Fez-nos ver o quão importante é o Amor de
Deus e o Amor de um Pai e de uma Mãe. Que
é este Amor que nos suporta
ao longo da nossa vida. Que é
este Amor que nos cura. Que
é este Amor que nos move e
dá alento no crescimento das
relações familiares.
Somos muito gratos a todos
os que aceitaram partilhar a
sua caminhada connosco e
que ao mesmo tempo aceitaram fazer parte
da nossa caminhada. Gratos ao Padre José
Samir por ter orientado este grupo na espiritualidade. Gratos a todos os que não foram
connosco fisicamente, mas que de alguma
forma torceram por nós.
Em jeito de conclusão comprovamos que os
caminhos de Santiago são para descobrir,
sentir e usufruir das maravilhas que nos
foram presenteadas pelo criador e que é possível fazer os caminhos de Santiago por
motivos que não sejam o espiritual e religioso mas, não é a mesma coisa.
Paula Colaço/Nuno Ferreira - Benedita

CURSO DE PREPARAÇÃO DO MATRIMÓNIO

Grupo Coral da Catequese

O CPM na nossa paróquia será nos dias 15, 16 e 17 de Março.
Os noivos ou namorados podem inscrever-se no Cartório ou pedir a
ficha de inscrição para o email: secretaria.p.benedita@gmail.com .
Os horários são: dia 15 às 21.00h, dia 16 das 9.00h às 19.00h e dia
17 das 14.30h às 19.00h.

O próximo ensaio do Grupo Coral da
Catequese vai ser no dia 9 de Março
às 14.30h na Igreja Paroquial.
A próxima missa animada pela catequese será no dia
24 de Março.
Seja a cantar ou a
tocar és bemvindo. Aparece!

Rezar na Quaresma
Já se encontra disponível, no cartório,
o livro dos Salesianos “Rezar na Quaresma” – ano C.
Este livrinho ajuda
-nos a preparar melhor este tempo
de reflexão e conversão.

Visita aos Doentes
Durante a Quaresma o nosso pároco irá fazer nova visita aos doentes.
Quem ainda não estiver inscrito
pode dar o nome no cartório.
Continuamos
a
pedir aos responsáveis de zona que
indiquem quem vai
acompanhar o Pároco na visita e para
confirmar quem deve ser visitado.

Vivência da Quaresma nas zonas
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial, todos
os domingos às 16 h

CATECUMENOS
E
NÃO BAPTIZADOS

Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª feira e à 6ª feira
oração da Via-Sacra, sempre às 20 h, na Igreja .
7 de Abril: Via-sacra nas ruas às 15 h
Zona 9: Encontros de oração e
reflexão dias : 8, 15, 22 e 29 de
Março, 5 e 12 de Abril, às
20.30h, no Centro Norte da Vila
e orientados pelo Pe Fernando
Belo

REUNIÕES PARA OS PAIS DE:
- Catecúmenos que já fizeram o
Rito Penitencial , dia 8 de Março, às
21.15h no Centro Comunitário
- Catecúmenos que fizeram o Rito
de Admissão, no dia 9 de Março às
15.00h, no Centro Comunitário

Zona 6: 5 de Abril - Via-sacra com a cate quese
Zona 7: 5 de Abril-Via-sacra nas ruas às 20.30h
15 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20 h
Zona 8 -12 de Abril: Via-sacra nas ruas às 21h
Zona 13: 12 de Abril -Via-sacra nas ruas às 21h
Zona 12: 12 de Abril-Via-sacra nas ruas às 20.30h
Zona 1: 16 de Abril - Via-sacra na APZ às 21 h

RETIRO “VINHA DE RAQUEL”

É um retiro espiritual para curar a ferida deixada
pela escolha do aborto… a fim de recuperar a
esperança e redescobrir o sentido da vida.
Se a sua vida, ou a de alguém que conhece, foi
tocada pela dor do aborto, não sofra em silêncio!
Contacte 917354602 | apoio@vinhaderaquel.org
| www.vinhaderaquel.org
Próximo retiro de 15 a 17 de Março.

RETIRO DE LEIGOS

De 15 a 17 de Março, na Casa Luiza
Andaluz em Fátima para homens,
mulheres e casais.
Inicia no dia 15 às 20h e termina
dia 17 às 14.00h
Inscrições para o email:
familiaandaluzric@gmail.com ou
pelo telefone 919040157

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113
Tel. Resid. Paroquial: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

As zonas 8 e 12, em substituição do habitual
almoço comunitário, vão realizar uma Noite
de Fados.
Será no dia 16 de Março, no Centro Comunitário e as inscrições decorrem até dia 14.
Mais informações no cartório.

Dia Vicarial do Catequista
Dia 10 de Março, das 15.00h às 17.00h,
na paróquia do Valado dos Frades,
haverá um Dia Vicarial do Catequista
com oração de vésperas, e palavra do
sacerdote orientador.
Pede-se que levem lanche para partilhar.

- Crianças qua inda não são baptizadas e que entraram este ano para
a catequese, no dia 9 de Março, às
16.00h , no Centro Comunitário
Pede-se ás catequistas que entreguem as fichas destas crianças.

Jornada “24 horas para o
Senhor”
De 29 para 30 de Março realizar-se-á a
jornada “24 horas para o Senhor”, proposta pelo Papa Francisco, havendo adoração
ao Santíssimo Sacramento.
Os grupos que quiserem orientar a hora
de oração, já se podem inscrever no cartório.

RUSSIA : MOSCOVO E SAINT PETERSBURGO
Peregrinação: de Senhora de Fátima à Senhora de
Kazan—22 a 28 de Agosto 2019

