MARÇO

INFORMAÇÕES

Domingo - 10 09.00h
11.30h
I Domingo
15.00h
15.00h
da Quaresma 16.00h
18.00h
2ª feira - 11
21.00h
3ª feira - 12
14.30h
18.30h
4ª feira - 13
10.30h
10.30h
21.00h
5ª feira - 14
10.30h
10.30h
14,30h
19.00h
21.00h
6ª feira - 15
11.00h
20.00h
20.00h
20.30h
21.00h
21.00h
Sábado - 16
09.00h
16.30h
18.00h
20.00h
Domingo - 17
II Domingo
da Quaresma

09.00h
11.30h
14.30h
15.00h
16.00h
18.00h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Dia Vicarial do Catequista no Vala do dos Frades
Zona 2 - há fritos e café d'avó para o lanche, na Casa de St Amaro
Zonas 10/11 - Via Sacra na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Reunião do grupo da L.I.A.M.
Visita aos doentes da zona 3
Reunião dos catequistas para preparação da Catequese
VI aniv. da eleição do Papa Francisco
Visita aos doentes da zona 2
Visita aos doentes da zona 7
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Visita aos doentes da zona 8 continuando para a tarde
Visita aos doentes da zona 12
Visita aos doentes da zona 13
Missa na Igreja da Azambujeira
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
Retiro da Vinha de Raquel de 15 a 17
Visita aos doentes da zona 1
Zona 4: Via—Sacra na Capela
Retiro de Leigos na Casa Luiza Andaluz em Fátima de 15 a 17
Zona 9: Encontro de oração e reflexão da Quaresma
Palesta sobre Ideologia do Género em Alcobaça
Início do Curso de Preparação para o Matrimónio
Escuteiros: IndabaOeste dias 16 e 17
Encontro Matrimonial: fim de semana para noivos em Fátima
Continuação do Curso de Preparação para o Matrimónio
Missa na Igreja dos Freires
Missa na Igreja Paroquial
Noite de Fados no C. Comunitário (organizado pelas zonas 8 e 12)
Inicio da Semana Nacional da Cáritas de 17 a 24
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial– Rito de Eleição dos Catecúmenos
Continuação do Curso de Preparação para o Matrimónio
Zona 2 - há fritos e café d'avó para o lanche, na Casa de St Amaro
Zonas 10/11 - Via Sacra na Igreja Paroquial
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:
21 a 24 de Março: Peditório Público da Cáritas Portuguesa
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
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Quaresma: 40 dias para uma viagem «de regresso ao essencial» libertos de «pesos embaraçantes»
O Papa Francisco presidiu à Missa de Quarta-feira de Cinzas e afirmou na homilia que
os 40 dias de preparação para a Páscoa correspondem a uma viagem “de regresso ao
essencial” libertos de «pesos embaraçantes». A Quaresma é o tempo para reencontrar a rota da vida”, disse o Papa na Igreja
de Santa Sabina, em Roma, onde decorreu a
celebração da Missa no primeiro dia da
Quaresma.
Para o Papa, o rito da imposição das cinzas na cabeça são “um sinal”
que ajudam, a “encontrar a
rota” e para fazer pensar
naquilo que cada pessoa traz
na cabeça. Francisco referiu
que os pensamentos seguem
muitas vezes “coisas passageiras, coisas que vão e vêm”
e os grãos de cinza dizem
“com delicadeza e verdade”
que “nada restará” de tantas dessas coisas.
“A cultura da aparência, hoje dominante e
que induz a viver para as coisas que passam, é um grande engano. Pois é como uma
fogueira: uma vez apagada, ficam apenas
cinzas. A Quaresma é o tempo para nos
libertarmos da ilusão de viver correndo
atrás de pó”, afirmou o Papa.
Na “viagem de regresso ao essencial”, a
Quaresma propõe “três etapas” a “percorrer
sem hipocrisia nem ficção”: “a esmola, a
oração, o jejum”.

“A esmola, a oração e o jejum reconduzem-nos às únicas três realidades que não
se dissipam. A oração liga-nos a Deus; a
caridade, ao próximo; o jejum, a nós mesmos”, explicou o Papa.
Na homilia da Missa de Quarta-feira de
Cinzas, o Papa acrescentou que a Quaresma
“é tempo de graça para libertar o coração
das nulidades” e de “de cura de dependências. Carregados com pesos embaraçantes,
nunca iremos para diante. Precisamos de
nos libertar dos tentáculos
do consumismo e dos laços
do egoísmo, de querer sempre mais, de não nos contentarmos jamais, do coração
fechado às necessidades do
pobre”, sublinhou.
Francisco lembrou que a
Quaresma começa com as
cinzas, mas leva no final “ao
fogo da noite da Vigília Pascal. O mesmo
vale para nós, que somos pó: se voltarmos
ao Senhor com as nossas fragilidades, se
tomarmos o caminho do amor, abraçaremos a vida que não tem ocaso”, concluiu o
Papa
A Quaresma é um tempo da liturgia católica de preparação para a Páscoa, a maior
festa para os cristãos que celebra a ressurreição de Jesus.

Roma, 06 mar 2019 (Ecclesia)

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

Visita aos
Doentes
Vamos iniciar esta
semana a visita aos
doentes.
Pede-se aos responsáveis de
zona que indiquem no cartório
quem vai acompanhar o Pároco
na visita.
Dia 12: Zona 3 - às 14.30h
Dia 13: Zona 2 - às 10,30h
Dia 13 : Zona 7 - às 10,30h
Dia 14: Zona 8 - às 10,30h continuando da parte da tarde
Dia 14: Zona 12 - às 10,30h
Dia 14: Zona 13 - às 14,30h
Dia 15: Zona 1 - às 11 h
Ainda podemos receber novas
inscrições.

CURSO DE PREPARAÇÃO DO
MATRIMÓNIO

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

O CPM na nossa paróquia será nos dias 15,
16 e 17 de Março, no
Centro Comunitário
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.

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 : 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
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

Peditório da Cáritas

Zona 8 -5 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

Jornada “24 horas para o Senhor”
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

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

RETIRO PITSTOP—retiro para parar na correria ,
de 22 a 24 de Março

Este retiro é para rapazes e raparigas maiores de 18
anos. Podem-se informar na pagina
www.vocacoesxpto.net ou através do email vocacoesxpto@gmail.com

Palestra sobre a IDIOLOGIA DO GÉNERO dia 15 de Março, às 21.00h em
Alcobaça, na Ala Sul do Mosteiro de Alcobaça
Importante para toda a comunidade, principalmente para os jovens a
partir do 9º ano da catequese

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.

Vai decorrer, na nossa paróquia, nos
dias 23 e 24 deste mês, o Peditório
Anual da Cáritas.
A nossa Diocese deliberou que 90%
do valor angariado em cada paróquia aderente, reverterá em favor
dos mais necessitados das respectivas paróquias, para despesas de
saúde, sendo os restantes 10% para
a Cáritas Portuguesa.
Sejamos generosos. Ajudemos os
que mais precisam.
Necessitamos de colaboradores
para o peditório; se te sentes movido pelo AMOR ao outro, vem … inscreve-te no cartório.
O teu irmão espera por ti e conta
contigo.

Recolecção Paroquial da Quaresma—dia 31 de Março,
no Centro Comunitário
Terá início às 10.00h e terminará com a Eucaristia na Igreja Paroquial, às
18.30h
O orientador do retiro será o Pe Fernando Guerra.
O valor será de 10 € com almoço incluído.
As inscrições fazem-se no Cartório ou por e-mail até dia 28 de Março.

