MARÇO

INFORMAÇÕES

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
3ª feira - 3
10.30h Visita aos doentes da zona 4 continuando à tarde
18.30h Reunião dos catequistas da infância
21.00h Encontro de Leitores
21.15h Reunião dos catequistas da adolescência
4ª feira - 4
21.00h Ensaio de cânticos litúrgicos
5ª feira - 5
10.30h Visita aos doentes da zona 6
19.00h Missa na Igreja da Ribafria
21.00h Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático
6ª feira - 6
14.30h Visita aos doentes da zona 5
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, famílias e pais
21.15h Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Encontro Matrimonial: Fim de Semana de Casais em Fátima
Sábado - 7
09.00h Encontro de Adolescentes Say Yes na Nazaré
10.00h Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
11.30h Baptismo
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese
16.30h Missa na Igreja dos Freires
18.00h Missa na Igreja Paroquial
21.00h Encontro Matrimonial: Noite de Oração no Alqueidão da Serra
Domingo – 8 09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial - participação da catequese
II Domingo da 14.30h Encontro da Família Andaluz na casa das Irmãs
15.00h Zona 2: Venda de fritos e café d’avó
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:
13 de Março: Zona 2—Via-sacra na Capela com a catequese
14 e 15 de Março: Encontro Matrimonial—fim de semana para noivos, em Fátima
15 de Março: Dia Vicarial de Catequistas da Vigararia em Turquel das 15 às 18.00h
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Testemunho sobre a Missão País 2020, por Simão Pedro
"Como forma de encerramento da Missão consecutivo, a oportunidade de se redescoPaís ISCSP 2020, foi-nos pedido a nós, mis- brirem e de se aproximarem de Deus. Sersionários, que à volta de uma fogueira se jovem não é fácil e, hoje, com todos os
numa noite fria da Benedita, descrevêsse- desafios e lutas diárias, torna-se cada vez
mos a própria Missão numa frase. Não se mais difícil conhecermo-nos a nós próprios
revelou tarefa fácil pois, se já se torna com- e definir prioridades. A Missão País apreplicado resumir uma semana comum das senta-se, por isso, como a base de lançanossas vidas, ainda mais árduo fica resumir mento e de renovação que muitos de nós
uma semana de intensa reflexão, oração e precisam para se reencontrarem com Jesus
trabalho comunitário. No entanto, aceitan- e se conhecerem melhor. Para o fazer, serdo o desafio, decidi resumir a Missão País viu-se de uma comunidade incrível a partir
numa “exploração honesta das nossas fragi- da qual cada um de nós sentiu a presença
lidades perante Deus e os outros, através de Deus todos os dias. Uma comunidade
de uma procura incessante de respostas.” que nos recebeu de braços abertos e nos
Aceitar o desafio de missionar
relembrou o significado de virpassa, em primeiro lugar, por
tudes tão importantes como a
isso mesmo, ou seja, pela exposientreajuda, a paciência e a aleção das nossas fragilidades e
gria do serviço do outro. É, de
pela honestidade daquilo que
facto, fantástico, como uma vila
somos e no que acreditamos.
simples e modesta assume tanNenhum de nós se apresentou como um to ou mais o papel de missionário que nós,
grande intelectual cheio de respostas, até jovens, que todos os dias aprendiam e reaporque aceitar ser missionário passa neces- prendiam novas formas de estar e de agrasariamente por reconhecer em primeira decer a Deus. Acima de tudo, trata-se de
mão a necessidade de ir ao encontro de uma prova de fé, uma fé que procurámos
algo maior do que nós, e de, principalmen- trabalhar e fazer crescer em conjunto,
te, parar e refletir sobre quem e o que está conhecendo-nos mutuamente e apresenà nossa volta. Apesar de tudo, somos jovens tando-nos uns aos outros como aquilo que
universitários que, à semelhança de qual- somos, despidos de máscaras. Agradecer a
quer outro homem ou mulher, mais novo oportunidade que Deus nos deu para
ou mais velho, procuram a mesma coisa, ou estarmos juntos e em comunhão com a
seja, respostas. A Benedita foi isso mesmo, comunidade da Benedita, é algo que, entre
uma comunidade humilde, alegre e acolhe- nós, se tornou bastante claro desde muito
dora que decidiu proporcionar a mais de 60 cedo devido aos gestos mais simples e
jovens missionários, pelo segundo ano
honestos.
(virar s.f.f.)

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.

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

(continuação)

A gargalhada de um idoso, a sinceridade
pura de uma criança e o desabafo de um
colega nosso foram para nós, missionários,
provas claras da presença de Jesus nesta
caminhada diária de reflexão pessoal e de
procura de respostas.
Hoje, regressamos a casa de coração cheio,
reconhecendo humildemente que recebemos muito mais da Benedita do que aquilo
que procurámos dar. Hoje, unidos por fortes laços de amizade, continuamos à procura de respostas mas com a certeza de que
não estamos sozinhos e de que as podemos

explorar juntos, com toda aquela alegria,
diversão e força que nos caracteriza.
Obrigado Benedita, restam-nos a saudade e
as boas memórias.
E um obrigado especial a todos os missionários que, às vezes sem o saberem, foram
o caminho, a força e o exemplo diário do
melhor
que
podemos
ser."
Obrigado pelo vosso trabalho e pelo acolhimento incrível.
Com os melhores cumprimentos,
Simão Pedro
Estudante do I. S. de Ciências Sociais e Políticas

Liturgia do próximo Domingo:
* Gen 12, 1-4a

Domingo II da Quaresma - 8 Março

* Sl 32

* 2Tim 1, 8b-10

* Mt 17, 1-9

A vida do cristão pode ser comparada a um caminho que deve ser percorrido junto do Mestre. O primeiro homem que se pôs a caminho para
responder ao chamamento de Deus foi Abraão (primeira leitura). Como ele,
cada catecúmeno recebe o convite para deixar a sua «terra».
O Evangelho mostra-nos a única luz que o catecúmeno deve seguir
durante esta viagem.
A segunda leitura exorta o discípulo a não desanimar diante das dificuldades que vai
encontrar ao longo deste caminho.
F. Armellini

Refrães do I Domingo da Quaresma - Ano A - 1 de Março
Entrada Abri as portas, abri as portas ao Redentor

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.
As primeiras visitas estão
marcadas para:
* Zona 4 - dia 3 a partir
das 10.30h continuando à
tarde

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

* Zona 6 – dia 5 às 10.30h

Zona 13: 3 de Abril: Via-sacra nas ruas às 20.30h

* Zona 5 - dia 6 às 14.30h

Zona 1: 7 de Abril: Via-sacra na APZ às 21 h

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 21h, dia 18 das 9h às 19h e dia 19 das 14.30h às 19h.

Salmo Pecámos, Senhor: tende piedade de nós.
Apres. dons Purificai, ò Senhor, o meu Coração.
Comunhão Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de
Deus.
Pós-Comunhão (Silêncio)
Final Vamos contigo, Senhor, só tu sabes ensinar o caminho da justiça que
nos pode libertar.

Dia Vicarial do
Catequista

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.

Grupo Coral da Catequese
As crianças e jovens da catequese são
convidadas a participar no coro para
animação das missas dedicadas à catequese. A próxima missa é no dia 8 de
Março às 11.30h. Para isso basta comparecer no ensaio
dia 7 de Março, às 14h30 na Igreja Paroquial.

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.

Peregrinação dos “Cinco primeiros sábados” a Fátima
Devido à falta de inscrições para o transporte,
fica cancelada este ano, a ida a Fátima
através da Paróquia.

