FEVEREIRO

INFORMAÇÕES

Domingo – 23 09.00h
11.30h
VII Domingo do 17.00h
Tempo Comum 18.00h
3ª feira - 25
08.30h
Carnaval

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Oração pelas vocações orientada pelas Servas de N. Sª de Fátima
Missa na Igreja Paroquial
Missa ferial na igreja paroquial
O cartório está encerrado
Não há missa ferial às 19.00h
4ª feira - 26
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 - 27
19.00h Missa na Igreja dos Freires
20.00h Zona 4: Terço na Capela
21.00h Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático
6ª feira - 28
20.00h Zona 4: Via Sacra na Capela
20.30h Zona 9: Encontro de oração e reflexão da Quaresma
20.30h Zona 8: Via Sacra na Capela com a catequese
21.15h Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
21.15h Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Sábado - 29
10.00h Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
14.30h Ensaio para o Rito de Eleição dos Catecúmenos
16.30h Missa na Igreja do Casal do Guerra
18.00h Missa na Igreja Paroquial—Rito de Eleição dos Catecúmenos
Domingo – 1 09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial - animação pelo CNE
I Domingo da 16.00h Inauguração da Capela do Bairro da Figueira, com Eucaristia,
seguida de convívio
Quaresma
16.00h Zonas 10 e 11 : Via Sacra 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 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h
Em Agenda:
6 a 8 de Março: Encontro Matrimonial: Fim de Semana de Casais em Fátima
7 de Março: Encontro Matrimonial: Noite de Oração no Alqueidão da Serra às 21.00h
15 de Março: Dia Vicarial de Catequistas da Vigararia em Turquel das 15 às 18.00h

BAIRRO DA FIGUEIRA : Inauguração das
obras de restauro da Capela
A Zona 2 convida toda a Paróquia para a inauguração
das obras de restauro da Capela do Bairro da Figueira,
no dia 1 de Março, às 16.00h, com Eucaristia celebrada, por D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca.
No final, haverá um jantar convívio.

Peregrinação a Taizé do
Externato Cooperativo da
Benedita
Os professores e alunos pedem
as vossas orações, para esta
peregrinação que decorre
de 22 de fever. a 1 março.
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Papa propõe a "oncologia da misericórdia" contra a eutanásia
Não escolher a morte

“É assim que a oncologia de precisão se
torna também uma oncologia da misericórdia, porque o esforço para personalizar o
tratamento revela uma atenção não somente à doença, mas ao doente e às suas características, ao modo como reage aos remédios, às informações mais dolorosas e ao
sofrimento”, afirmou o Pontífice.
Este tipo de oncologia, prosseguiu o Papa,
vai além da aplicação dos protocolos e
revela uma utilização da tecnologia que se
coloca a serviço das pessoas. Isso acontece
quando a mesma não reduz
o ser humano a uma coisa,
quando não distingue entre
quem merece ou não ser
curado.
“A prática da eutanásia,
que já se tornou legal em
vários Estados, somente
aparentemente se propõe a
incentivar a liberdade pessoal; na realidade, esta baseia-se numa visão utilitarista
da pessoa, a qual se torna inútil ou pode ser
equiparada a um custo se do ponto de vista
médico não há esperanças de melhora ou
não se pode mais evitar a dor.”
Pelo contrário, disse ainda o Papa, o doente
e seus familiares devem ser acompanhados
em todas as fases do decurso através de
métodos paliativos e estruturas atentas ao
valor de cada pessoa. Por isso, Francisco
encoraja os médicos a não esmorecerem
diante da incompreensão ou diante da

proposta insistente de caminhos mais radicais e apressados. “Escolhendo a morte, os
problemas num certo sentido estão resolvidos; mas quanta amargura por detrás
deste raciocínio e que rejeição da esperança comporta a escolha de renunciar a tudo
e romper todo elo!”

Tumores e meio ambiente: duas
faces de um mesmo problema
O Papa falou também da importância da
prevenção, procurando um estilo de vida
saudável e respeitoso do corpo e da nossa
casa comum.
“A proteção do meio
ambiente e a luta contra os
tumores se tornam, assim,
duas faces de um mesmo
problema, dois aspectos
complementares de uma
mesma batalha de civilidade e de humanidade.”
O Pontífice encerrou seu discurso propondo aos médicos e doentes o exemplo de
Jesus, o maior mestre de humanidade, para
que inspire a buscar a força de não interromper os elos de amor, a manter viva a
amizade com Deus.
“Que Jesus inspire cada um a fazer-se próximo de quem sofre, aos pequenos antes de
tudo, e a colocar os fracos em primeiro
lugar, para que cresçam uma sociedade
mais humana e relações marcadas pela
gratuidade, mais do que pela oportunidade.”

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

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.

Dia Vicarial do
Catequista—Alteração
Dia 15 de Março, das 15.00h às
18.00h, na paróquia de Turquel
haverá um Dia Vicarial do Catequista. Pede-se que levem lanche para partilhar.

Vivência da Quaresma nas zonas
Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª feira e à 6ª feira
oração da Via-Sacra, sempre às 20 h, na Igreja .
22 de Março: Via-sacra na Capela às 15 h
Zona 9: Encontros de oração e reflexão dias : 28 de
fever, 6, 13, 20 e 27 de Março e 3 de Abril, às 20.30h,
na Associação Norte da Vila
Zona 8: Via - sacra com as famílias, catequese e pais
às 6ªs feiras às 20.30h
3 de Abril: Via-sacra nas ruas às 21h
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja
Paroquial, aos domingos às 16 h
Zona 2: 13 de Março: Via-sacra na capela com a
catequese

Liturgia do próximo Domingo: Domingo I da Quaresma - 1 Março
* Gen 2, 7-9; 3,1-7

* Sl 50

* Rom 5, 12.17-19

* Mt 4, 1-11

Neste tempo litúrgico da Quaresma a Igreja convida os seus filhos a meditar sobre os temas marcantes da catequese dos catecúmenos. Este Domingo as leituras dirigem a nossa atenção para o tema da tentação.
A primeira leitura apresenta o homem infiel, o homem que se deixa seduzir pelo mal e
escolhe caminhos contrários à vontade de Deus. O homem destrói-se a si mesmo e condena-se à infelicidade. A segunda leitura apresenta o comportamento oposto ao de Adão: é o
exemplo de Jesus, o homem obediente ao Pai. O Evangelho, ao mostrar-nos Jesus a ser
tentado, quer conduzir-nos à reflexão sobre as nossas tentações, que não são diferentes
das suas.
F. Armellini

Refrães do VII Domingo do Tempo Comum - Ano A - 23 de Fevereiro
Entrada Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim.

Zona 6: 27 de Março: Via-sacra nas ruas às 20.30h

Salmo Senhor, sois um Deus clemente. Sois um Deus clemente e compassivo.

Zona 7: 27 de Março: Via-sacra nas ruas às 20.30h
6 de Abril: Via-sacra com a catequese na Capela

Apres. dons O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo e vós sois esse templo,
e vós sois esse templo

Zona 13: 3 de Abril: Via-sacra nas ruas às 20.30h
Zona 1: 7 de Abril: Via-sacra na APZ às 21 h

ENCONTROS DE ADOLESCENTES SAY YES
No dia 7 de Março há um Encontro dos adolescentes Say Yes, no pavilhão
Stela Maris na Nazaré. Será das 9h às 18h e devem levar almoço para
partilhar.
As inscrições devem ser feitas com os catequistas até dia 1 de Março.

CURSO DE PREPARAÇÃO DO MATRIMÓNIO
O CPM na nossa paróquia será nos dias 17, 18 e 19 de Abril.
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 17 às 21.00h, dia 18 das 9.00h às 19.00h e dia 19
das 14.30h às 19.00h.

Peregrinação 2020: Croácia, Eslovénia e Medjugorje

Na rota do Património Mundial da Unesco e visita ao Santuário 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.

Comunhão Sede perfeitos como é perfeito o vosso pai do Céu.
Pós-Comunhão O Senhor é grande e digno de louvor.
Final Quero cantar o vosso nome, quero alegrar-me e exultar em Vós. Cantarei as
vossas maravilhas, Cantarei Senhor!.

Sala de Chá – Março 2020

Rezar na Quaresma

Em Março os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou
pelos próprios grupos e o serviço assumido por voluntários
ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:
Fornecimento:
Equipas de serviço:
01 Março
Zona 3
Renovamento Carismático
08 Março
Zona 4
Comunidade Neocatecumenal
15 Março
Zona 5
Trindade , Aida e rui
22 Março
Zona 6
Escuteiros
29 Março
Zona 7
L.I.A.M.

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

Peregrinação dos “Cinco primeiro sábados” a Fátima
A paróquia vai organizar novamente uma peregrinação a Fátima durante 5
sábados : 7 de Março, 4 de Abril, 2 de Maio, 6 de Junho e 4 de Julho com o propósito de vivenciar a Comunhão Reparadora dos Primeiros Sábados. Iremos
seguir o programa que o Santuário tem preparado.
A partida é às 7.30h e o regresso pelas 18.00h. O preço de cada ida ainda está
a ser definido. Podem-se inscrever no cartório até dia 27 de Fevereiro.

