ABRIL / MAIO

INFORMAÇÕES

Domingo - 28
09.00h
II Domingo de 11.30h
Páscoa
12.30h
15.00h
18.30h
4ª feira - 1
5ª feira - 2
6ª feira - 3
Sábado - 4

21.00h
21.00h
21.15h
07.30h
10.00h
14.30h
18.00h
19.30h

Domingo - 5
III Domingo de 09.00h
11.30h
Páscoa
12.30h
15.00h
18.30h

Assembleia Diocesana de Catequistas em Sintra
Missa de na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Baptismos
A Sala de Chá está encerrada
Zona 2 - há fritos e café d´avó na Casa de St. Amaro
Missa na Igreja Paroquial
Não há missa ferial na Igreja Paroquial
Peregrinação Nacional dos Acólitos em Fátima
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Adoração do Santíssimo orientação pelo Renov. Carismático
Reunião de preparação para o Crisma
Peregrinação dos “5 Primeiros Sábados” a Fátima
Acólitos
Ensaio do Grupo Coral da Catequese
Missa na Igreja do Casal do Guerra
Missa na Igreja Paroquial
Dia da Mãe
Início da Semana Mundial de oração pelas Vocações
Missa de na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Baptismo
Zona 2 - há fritos e café d´avó na Casa de St. Amaro
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 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h
Em Agenda:
14 de Maio: Reunião de pais para a Festa da Primeira Comunhão às 21.15h
19 de Maio: Festa da Profissão de Fé na missa das 11.30h
Zonas Pastorais da paróquia:
Zona 1: Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente
Zona 2: Bairro da Figueira
Zona 3: Moinhos Novos e Frei-Domingos
Zona 4: Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, Raposeira,
Engenhoca.
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
Zona 13: Ribafria

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
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MENSAGEM URBI ET ORBI DO PAPA FRANCISCO - PÁSCOA 2019
Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!
Hoje, a Igreja renova o anúncio dos primeiros discípulos: «Jesus ressuscitou!» E de boca
em boca, de coração a coração, ecoa o convite
ao louvor: «Aleluia!... Aleluia!» Nesta manhã
de Páscoa, juventude perene da Igreja e de
toda a humanidade, quero fazer chegar a cada
um de vós as palavras iniciais da recente
Exortação Apostólica dedicada particularmente aos jovens:
«Cristo vive: é Ele a nossa esperança e a
mais bela juventude deste mundo! Tudo o que
toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de
vida. Por isso as primeiras palavras, que quero dirigir a cada jovem [e a cada] cristão, são
estas: Ele vive e quer-te vivo! Está em ti, está
contigo e jamais te deixa. Por mais que te possas afastar, junto de ti está o Ressuscitado,
que te chama e espera por ti para recomeçar.
Quando te sentires envelhecido pela tristeza,
os rancores, os medos, as dúvidas ou os fracassos, Jesus estará a teu lado para te devolver a força e a esperança» (Chistus vivit, 1-2).
Queridos irmãos e irmãs, esta mensagem é
dirigida ao mesmo tempo a todas as pessoas e
ao mundo inteiro. A Ressurreição de Cristo é
princípio de vida nova para todo o homem e
toda a mulher, porque a verdadeira renovação parte sempre do coração, da consciência.
Mas a Páscoa é também o início do mundo
novo, libertado da escravidão do pecado e da
morte: o mundo finalmente aberto ao Reino
de Deus, Reino de amor, paz e fraternidade.
Cristo vive e permanece connosco. Mostra a
luz do seu rosto de Ressuscitado e não abandona os que estão na provação, no sofrimento e no luto. Que Ele, o Vivente, seja esperança para o amado povo sírio, vítima dum conflito sem fim que corre o risco de nos encontrar cada vez mais resignados e até indiferentes. Ao contrário, é hora de renovar os esfor-

ços por uma solução política que dê resposta
às justas aspirações de liberdade, paz e justiça, enfrente a crise humanitária e favoreça o
retorno em segurança dos deslocados, bem
como daqueles que se refugiaram nos países
vizinhos, especialmente no Líbano e Jordânia.
A Páscoa leva-nos a deter o olhar no Médio
Oriente, dilacerado por divisões e tensões
contínuas. Os cristãos da região não deixem
de testemunhar, com paciente perseverança,
o Senhor ressuscitado e a vitória da vida
sobre a morte. O meu pensamento dirige-se
de modo particular para o povo do Iémen,
especialmente para as crianças definhando
pela fome e a guerra. A luz pascal ilumine
todos os governantes e os povos do Médio
Oriente, a começar pelos israelitas e os palestinenses, e os instigue a aliviar tantas aflições
e a buscar um futuro de paz e estabilidade.
Que as armas cessem de ensanguentar a
Líbia, onde, nas últimas semanas, começaram
a morrer pessoas indefesas, e muitas famílias
se viram forçadas a deixar as suas casas.
Exorto as partes interessadas a optar pelo
diálogo em vez da opressão, evitando que se
reabram as feridas duma década de conflitos
e instabilidade política.
Cristo Vivente conceda a sua paz a todo o
amado continente africano, ainda cheio de
tensões sociais, conflitos e, por vezes, extremismos violentos que deixam atrás de si insegurança, destruição e morte, especialmente
no Burkina Faso, Mali, Níger, Nigéria e Camarões.
Penso ainda no Sudão, que está a atravessar
um período de incerteza política e onde espero que todas as instâncias possam ter voz e
cada um se esforce por permitir ao país
encontrar a liberdade, o desenvolvimento e o
bem-estar, a que há muito aspira.
(virar a pagina)

(continuação)

O Senhor ressuscitado acompanhe os esforços feitos pelas autoridades civis e religiosas
do Sudão do Sul, sustentados pelos frutos do
retiro espiritual que, há poucos dias, se realizou aqui no Vaticano. Que se abra uma nova
página da história do país, na qual todos os
componentes políticos, sociais e religiosos se
empenhem ativamente em prol do bem
comum e da reconciliação da nação.
Nesta Páscoa, encontre conforto a população
das regiões orientais da Ucrânia, que continua
a sofrer com o conflito ainda em curso. O
Senhor encoraje as iniciativas humanitárias e
as iniciativas destinadas a buscar uma paz
duradoura.
Que a alegria da Ressurreição encha os corações de quem sofre as consequências de difíceis situações políticas e económicas, no continente americano. Penso de modo particular
no povo venezuelano: em tanta gente sem as
condições mínimas para levar uma vida digna
e segura, por causa duma crise que perdura e
se agrava. O Senhor conceda, a quantos têm
responsabilidades políticas, trabalhar para
pôr fim às injustiças sociais, abusos e violências e realizar passos concretos que permitam
sanar as divisões e oferecer à população a

ajuda de que necessita.
O Senhor ressuscitado oriente com a sua luz
os esforços que estão a ser feitos na Nicarágua
para se encontrar, o mais rápido possível, uma
solução pacífica e negociada em benefício de
todos os nicaraguenses.
Perante os inúmeros sofrimentos do nosso
tempo, o Senhor da vida não nos encontre
frios e indiferentes. Faça de nós construtores
de pontes, não de muros. Ele, que nos dá a paz,
faça cessar o fragor das armas, tanto nos contextos de guerra como nas nossas cidades, e
inspire os líderes das nações a trabalhar para
acabar com a corrida aos armamentos e com a
difusão preocupante das armas, de modo
especial nos países mais avançados economicamente. O Ressuscitado, que escancarou as
portas do sepulcro, abra os nossos corações às
necessidades dos indigentes, indefesos,
pobres, desempregados, marginalizados, de
quem bate à nossa porta à procura de pão,
dum abrigo e do reconhecimento da sua dignidade.
Queridos irmãos e irmãs, Cristo vive! Ele é
esperança e juventude para cada um de nós e
para o mundo inteiro. Deixemo-nos renovar
por Ele! Feliz Páscoa!
Papa Francisco

Boas Festas Pascais
As Boas Festas Pascais das zonas serão com
Celebração Eucarística seguida de jantarconvívio partilhado
8 de Maio: Zonas 10 e 11 às 19.30h
9 de Maio: Zona 6 às 19.30h
10 de Maio: Zona 2 às 19.30h
11 de Maio: Zona 12 às 18.00h
17 de Maio: Zona 5 às 19.30h
18 de Maio: Zona 1 às 18 h na APZ
24 de Maio: Zona 9 às 19.30h
25 de Maio: Zona 3 às 18 h na Fonte Mariana
Nos dias em que se celebrarem as Boas Festas
nas zonas, não haverá missa às 8.30h na
Igreja Paroquial. Convidamos todos os paroquianos a irem às periferias da nossa paróquia
- “zonas”, celebrar com os nossos irmãos.

Terço nas zonas no
mês de Maio
- Zona 1 - 21 h, 2ª, 4ª e 6ª,
na APZ
- Zona 2 - 21 h, 13 de Maio,
com a catequese na Casa de Sto Amaro
- Zona 3 - Todo o mês de Maio
- Zona 4 - 20.30h, de 2ª a 6ª, na Capela
- Zona 5 - 21.00h todo o mês de Maio
- Zona 6 - 20.00h, de 2ª a 6ª na Capela
- Zona 7 - 20.00h, todo o mês de Maio,
orientado pela Catequese
- Zona 8 - 20.30h, todo o mês, na Capela
com a Catequese e pais
- Zona 12 - 20.30h, todo o mês de Maio
- Zona 13 - 20.30h, todo o mês de Maio

Peregrinação Jovem a Fátima
As irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima estão a organizar
uma peregrinação jovem a Fátima. Podem participar os que
têm 14 ou mais anos.
Luiza Andaluz, fundadora dessa família religiosa dizia: " como
é doce caminhar para Jesus nos braços de sua mãe". Assim,
seguindo este seu pensamento, os jovens vão partir da casa
onde nasceu, em Santarém, no dia 10 de Maio às 21h . A peregrinação terminará no
Domingo dia 12 à tarde.
Para mais informações podem contactar as irmãs.

“AMIGAS DO PEITO”

A Associação “Amigas do Peito”, que apoia
mulheres com cancro da mama, vai celebrar
o seu 11º aniversário em Alcobaça no dia 4
de Maio. O programa inclui uma visita ao
Mosteiro de Alcobaça, Eucaristia, almoço,
lanche e animação musical.
Está aberto a todos, tem um custo de 25
euros e as senhas estão há venda em vários
locais, e também no cartório paroquial.

Sala de Chá – Maio 2019

No dia 28 de
Em Março os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos pró- Abril, a Sala de
prios grupos e o serviço assumido por voluntários ou grupos paroChá, estará
quiais, de acordo com a seguinte escala:
encerrada
Fornecimento:
Equipas de serviço:
05 Maio
Zona 9
Trindade, Aida e Rui Gerardo
12 Maio
Zona 8
2º Comunidade Neocatecumenal
19 Maio
Zona 7
Cáritas
26 Maio
Zona 10/11
António da Luz, São Freire, Mª Amália e Isabel Guerra

Grupo Coral da
Catequese
O próximo ensaio é dia 4 de
Maio, às 14h30 na Igreja Paroquial.
A próxima missa animada pela catequese será no
dia 19 de Maio.
Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece

Peregrinação dos “Cinco
primeiros sábados” 4 de Maio
Pede-se às pessoas já inscritas nesta
peregrinação que passem no cartório
para confirmar e efetuar o pagamento.
O próximo sábado é dia 4 de Maio e a
saída às 7.30h.

