FEVEREIRO
Domingo – 9
V Domingo do
Tempo Comum

2ª feira - 10
3ª feira - 11
4ª feira - 12
5ª feira - 13

6ª feira - 14
Sábado - 15

Domingo – 16
VI Domingo do
Tempo Comum

INFORMAÇÕES
Missão País ( de 8 a 15 de Fevereiro)
Ofertório
Dia Diocesano do Doente
Consignado
Início da semana da Caridade
Neste fim de semana,
09.00h Missa na Igreja Paroquial
os ofertórios das mis11.30h Missa na Igreja Paroquial
sas são para a Univer15.00h Zona 2: Venda de fritos e café d´avó
sidade Católica.
18.00h Missa na Igreja Paroquial
18.00h Missa na Igreja Paroquial - Missão País
21.00h Reunião do grupo da L.I.A.M.
Dia Mundial do Doente
18.00h Missa na Igreja Paroquial - Missão País (não há às 19.00h)
18.00h Missa na Igreja Paroquial - Missão País
21.00h Conferência: Cuidar do Outro, no Vimeiro
21.00h Ensaio de cânticos litúrgicos
10.00h Reunião de Vigararia no Bárrio
18.00h Missa na Igreja Paroquial - Missão País
21.30h Vigília de oração com a Missão País, para todos, na Igreja Paroquial
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
18.00h Missa na Igreja Paroquial - Missão País
20.00h Grande Noite de Fados na Casa de S. Amaro, no Bairro da Figueira
11.30h Missa na Igreja Paroquial - Missão País
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese
16.00h Teatro no Centro Cultural Gonçalves Sapinho - Missão País
18.00h Missa na Igreja da Ribafria: Festa de Nossa Senhora de Lurdes
seguida de convívio na Casa da Criança
18.00h Missa na Igreja Paroquial
20.30h Missão País - Jantar partilhado no Centro Comunitário
21.00h Noite de Oração (aberta a todos) no Santuário N. Sra. da Nazaré–Sitio
Dia dos Pastorinhos de Fátima
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial
15.00h Zona 2: Venda de fritos e café d´avó
16.00h Eucaristia de encerramento da “Semana da Caridade”, presidida
pelo Cardeal Patriarca, no Mosteiro de Alcobaça
18.00h Não há 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:
22 e 23 de Fevereiro: Encontro interdiocesano para catequistas em Fátima
1 de Março: Dia Vicarial de Catequistas em Turquel das 15 às 18h
1 de Março: Inauguração da Capela do Bairro da Figueira, com eucaristia às 16h
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

Paróquia
da Benedita

V Domingo do Tempo Comum - Ano A

Nº 815
9 de Fevereiro
de 2020

MENSAGEM DE SUA SANTIDADE PAPA FRANCISCO
PARA O XXVIII DIA MUNDIAL DO DOENTE
Queridos irmãos e irmãs!
1. Estas palavras ditas por Jesus «vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, que
Eu hei de aliviar-vos» indicam o caminho misterioso da graça, que se revela aos simples e
revigora os cansados e exaustos. Tais palavras exprimem a solidariedade do Filho do
Homem, Jesus Cristo, com a humanidade aflita e sofredora. Há tantas pessoas que sofrem
no corpo e no espírito! A todas, convida a ir ter com Ele – «vinde a Mim» –, prometendolhes alívio e recuperação. «Quando Jesus pronuncia estas palavras, tem diante dos seus
olhos as pessoas que encontra todos os dias pelas estradas da Galileia: muita gente simples, pobres, doentes, pecadores, marginalizados pelo ditame da lei e pelo opressivo sistema
social. Este povo sempre acorreu a Ele para ouvir a sua palavra, uma palavra que incutia
esperança» . No XXVIII Dia Mundial do Doente, Jesus dirige este convite aos doentes e oprimidos, aos pobres cientes de dependerem inteiramente de Deus para a cura de que necessitam sob o peso da provação que os atingiu. A quem vive na angústia devido à sua situação de fragilidade, sofrimento e fraqueza, Jesus Cristo não impõe leis, mas, na sua misericórdia, oferece-Se a Si mesmo, isto é, a sua pessoa que dá alívio. A humanidade ferida é
contemplada por Jesus com olhos que veem e observam, porque penetram em profundidade: não correm indiferentes, mas param e acolhem o homem todo e todo o homem segundo a respetiva condição de saúde, sem descartar ninguém, convidando cada um a fazer
experiência de ternura entrando na vida d’Ele.
2. Porque tem Jesus Cristo estes sentimentos? Porque Ele próprio Se tornou frágil, experimentando o sofrimento humano e recebendo, por sua vez, alívio do Pai. Na verdade, só
quem passa pessoalmente por esta experiência poderá ser de conforto para o outro. Várias são as formas graves de sofrimento: doenças incuráveis e crónicas, patologias psíquicas, aquelas que necessitam de reabilitação ou cuidados paliativos, as diferentes formas de
deficiência, as doenças próprias da infância e da velhice, etc. Nestas circunstâncias, nota-se
por vezes carência de humanidade, pelo que se revela necessário, para uma cura humana
integral, personalizar o contacto com a pessoa doente acrescentando a solicitude
ao tratamento. Na doença, a pessoa sente comprometidas não só a sua integridade física,
mas também as várias dimensões da sua vida relacional, intelectiva, afetiva, espiritual; e
por isso, além das terapias, espera amparo, solicitude, atenção, em suma, amor. Além disso, junto do doente, há uma família que sofre e pede, também ela, conforto e proximidade.
3. Queridos irmãos e irmãs enfermos, a doença coloca-vos de modo particular entre os
«cansados e oprimidos» que atraem o olhar e o coração de Jesus. Daqui vem a luz para os
vossos momentos de escuridão, a esperança para o vosso desalento. Convida-vos a ir ter
com Ele: «Vinde». Com efeito, n’Ele encontrareis força para ultrapassar as inquietações e
interrogativos que vos surgem nesta «noite» do corpo e do espírito. É verdade que Cristo
não nos deixou receitas, mas, com a sua paixão, morte e ressurreição, liberta-nos da opressão do mal.
(virar a página)

(continuação)

Nesta condição, precisais certamente dum lugar para vos restabelecerdes. A Igreja quer
ser, cada vez mais e melhor, a «estalagem» do Bom Samaritano que é Cristo (cf. Lc 10, 34),
isto é, a casa onde podeis encontrar a sua graça, que se expressa na familiaridade, no acolhimento, no alívio. Nesta casa, podereis encontrar pessoas que, tendo sido curadas pela
misericórdia de Deus na sua fragilidade, saberão ajudar-vos a levar a cruz, fazendo, das
próprias feridas, frestas através das quais divisar o horizonte para além da doença e receber luz e ar para a vossa vida.
Nesta obra de restabelecimento dos irmãos enfermos, insere-se o serviço dos profissionais da saúde – médicos, enfermeiros, pessoal sanitário, administrativo e auxiliar, voluntários –, pondo em ação as respetivas competências e fazendo sentir a presença de Cristo,
que proporciona consolação e cuida da pessoa doente tratando das suas feridas. Mas,
também eles são homens e mulheres com as suas fragilidades e até com as suas doenças.
Neles se cumpre de modo particular esta verdade: «Quando recebemos o alívio e a consolação de Cristo, por nossa vez somos chamados a tornar-nos alívio e consolação para os
irmãos, com atitude mansa e humilde, à imitação do Mestre» (Angelus, 6 de julho de
2014).
(Continua na próxima folha)

Missão país 2020
Neste Sábado iniciou-se a Missão País, onde 60 jovens Universitários estarão na nossa Paróquia. Em semelhança ao ano passado,
os jovens do ISCSP continuarão o trabalho na Benedita. Há 60
Missões iguais a esta em todo o País. Por isso informamos as
seguintes actividades que irão fazer connosco:
a) Segunda a Sexta-feira estarão durante o dia nas diversas escola, Externato, Centro
Social e nos diversos lares da Paróquia, bem como na universidade sénior.
b) Para além das missas habituais, os missionários terão missa de Segunda a Sexta às
18.00h, na Igreja Paroquial.
c) As famílias que queiram acolher um ou mais jovens missionários para jantar em vossas
casas na próxima Quarta-feira, dia 12, podem inscrever-se no Cartório Paroquial ou junto dos jovens missionários.
d) Na Quinta-feira haverá uma Vigília de oração para todos na Igreja Paroquial às
21.30h.
e) No Sábado eles oferecerão a toda a população da freguesia um teatro às 16:00h no
Centro Cultural Gonçalves Sapinho (a entrada é gratuita). No mesmo dia a comunidade é
também convidada a participar num jantar partilhado, no Centro Comunitário às 20.30h.
São convidados a contribuir com qualquer comida (entrada, prato principal, sobremesas
e bebidas)
f) No Sábado e no Domingo eles terão missa às 11.30h no Igreja Paroquial.

Campanha de alimentos:

Quem quiser ajudar nesta missão pode colaborar
com alguns dos seguintes alimentos: iogurtes, leite magro, cebola, arroz, massa espiral,
ovos, cenoura, abóbora, couve flor, alho francês, batatas, água, açúcar, chocolate em pó,
leite condensado cozido.

Refrães do V Domingo do Tempo Comum - Ano A - 9 de Fevereiro
Entrada Eu venho Senhor, à vossa presença: ficarei saciado ao comtemplar a
vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória.
Salmo Para o homem recto nascerá uma luz no meio das trevas.
Apres. dons Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus
Comunhão Bebei se tendes sede das águas da verdade. Ao vosso encontro vem a
luz da humanidade.
Pós-Comunhão Vós Senhor, sois o nosso Pai. Vós Senhor, sois o nosso Pai.
Final Povos da terra louvai ao Senhor. Povos da terra louvai ao Senhor.

Semana da Caridade
Este domingo começa a semana da Caridade na nossa Vigararia
de 11 a 16 de Fevereiro. Sobre o tema «Fazer da Igreja uma
rede de relações fraternas» teremos algumas actividades interessantes:
* 12 de Fevereiro às 21.00h - «CUIDAR DO OUTRO» Encontro
para Colaboradores, técnicos e voluntários de Instituições e
Pastoral socio-caritativo. ORADORES: Ana Rita Oliveira Marques e Fernando José Subtil Correia no Salão Paroquial do
Vimeiro.

Noite de fados
- no Bairro da Figueira dia 14 de Fevereiro,
às 20.00h.
Reservas pelo telefone
961833422.
Os lucros revertem para as obras da Capela.

* 13 de Fevereiro às 19.00h - «A Caridade Cristã como critério
de gestão»: Encontro para Direcções, Mesas Administrativas,
Conselhos Fiscais de IPSS e Misericórdia.
* 15 de Fevereiro às 21.00h - Noite de Oração (aberta a todos)
preparada pelas Servas Nossa Senhora de Fátima e as Irmãs de
São José de Cluny, no Santuário Nossa Senhora da Nazaré –
Sítio.
* 16 de Fevereiro às 16.00h - EUCARISTIA DE ENCERRAMENTO presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa no Mosteiro de Alcobaça.

Peregrinação 2020 : Croácia, Eslovénia e
Medjugorje
Na rota do Património Mundial da Unesco e visita ao Santuiário de Colina das Aparições de Medjugorje—de 25 a 31 de
Agosto de 2020
A nossa Paróquia vai organizar uma peregrinação à Croácia,
Eslovénia e Medjugorje juntamente com as Paróquias de Turquel e Évora de Alcobaça.
Para mais informações e inscrições podem contactar o cartório paroquial. As inscrições
são limitadas e são até 15 de Maio de 2020.

