FEVEREIRO

INFORMAÇÕES

Domingo - 06 09.00h Não há missa das 9.00h
11.00h Missa na Igreja Paroquial - Transmitida pela Rádio Benedita FM
V Domingo
Procissão acompanhada pela Banda Filarmónica de Turquel
T. Comum
Bênção dos Bebés
17.30h Missão País : Oração do terço na Igreja
18.00h Missa na Igreja Paroquial
2ª feira - 07
08.30h Missa ferial com o Pe Luis Belo
17.30h Missão País: Oração do terço seguido de Eucaristia na Igreja
3ª feira - 08
18.30h Missão País: Oração do terço seguido de Eucaristia na Igreja
18.30h Reunião de catequistas da infância
21.00h Encontro de Liturgia, aberto a toda a comunidade
4ª feira - 09
17.30h Missão País: Oração do terço seguido de Eucaristia na Igreja
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 10
17.30h Missão País: Oração do terço seguido de Eucaristia na Igreja
19.00h Missa na Igreja da Azambujeira
21.00h Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismático, aberta a toda a comunidade
6ª feira - 11
Dia Mundial do Doente
17.30h Missão País: Oração do terço seguido de Eucaristia na Igreja
Sábado - 12
16.30h Missa na Igreja da Ribafria—Festa de Nossa Senhora de Loures
18.00h Missão País : Oração do terço na Igreja
18.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 13
Dia Diocesano do Doente
VI Domingo
09.00h Missa na Igreja Paroquial
Ofertórios Consignados
11.00h Missão País : Oração do terço na Igreja Neste fim de semana, os ofertórios das missas são para a
11.30h Missa na Igreja Paroquial
Universidade Católica
T. Comum
18.00h Missa na Igreja Paroquial
* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª feira às 19h
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira.
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h

Programa da Festa
Sábado* 5 de Fevereiro
15.30h – Concentração dos padroeiros
16.00h – Missa das Zonas
Domingo* 6 de Fevereiro
11.00h – Missa solene
– Procissão acompanhada pela
Banda Filarmónica de Turquel
– Bênção dos Bebés

No adro da Igreja, teremos uma tasquinha a vender filhoses
No dia 5 : das 15h às 18 h
No dia 6 : das 12.00h às 19.30h

Paróquia
da Benedita

V Domingo do Tempo Comum - Ano C

Nº 872
6 de Fevereiro
de 2022

Sínodo 2023: Fase diocesana
prolongada até agosto de 2022
Secretaria-Geral alarga primeiro momento
de auscultação e mobilização das comunidades locais
A Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos
anunciou hoje que a fase diocesana do processo sinodal iniciado este mês vai ser prolongada até 15 de agosto de 2022, permitindo mais quatro meses de auscultação e mobilização das comunidades locais.
A decisão alarga o prazo para a apresentação das sínteses das consultas das Conferências Episcopais, das Igrejas Orientais Católicas e de outros organismos eclesiais. “Neste
período, ouvimos repetidas vezes e de muitas partes o pedido de prolongar a duração
da primeira fase do caminho sinodal, para proporcionar uma oportunidade maior ao
povo de Deus de fazer uma autêntica experiência de escuta e diálogo”, O prolongamento
do prazo, inicialmente fixado em abril de 2022, quer sublinhar a ideia de que “uma Igreja sinodal é uma Igreja que escuta” e leva em consideração a importância desta primeira
fase para o caminho sinodal lançado pelo Papa Francisco.
“As numerosas comunicações recebidas nestas primeiras semanas de caminho sinodal
das Conferências Episcopais, dioceses e eparquias são verdadeiramente uma confirmação encorajadora de quantos na Igreja se estão a empenhar em celebrar a primeira fase
do processo sinodal – que tem como tema ‘Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão’ – constituída pela consulta ao povo de Deus. Por tudo isto estamos verdadeiramente agradecidos”, acrescenta a Secretaria-Geral do Sínodo.
A auscultação das Igrejas locais é uma etapa inédita, desenhada pelo Papa Francisco,
que pediu a cada bispo que replicasse a celebração de abertura que decorreu no Vaticano, a 9 e 10 de outubro, com uma cerimónia diocesana.
A Santa Sé pediu ainda que cada diocese tenha “uma pessoa ou uma equipa de contacto para liderar a fase local de escuta”.
As respostas recolhidas podem ser enviadas para Roma e devem ser entregues à respetiva Conferência Episcopal até agosto de 2022, para uma síntese nacional.
O Vaticano explica, no guia prático (vademécum) distribuído em todo o mundo que “a
finalidade da primeira fase do caminho sinodal é favorecer um amplo progresso de
(virar a folha)
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de consulta”, com atenção à “voz dos pobres e dos excluídos, não somente daqueles que
desempenham alguma função ou responsabilidade” na própria Igreja.
Os responsáveis diocesanos são chamados a “tentar o máximo de inclusão e participação, chegando ao maior número de pessoas possível, e especialmente às que se encontram
na periferia e que, muitas vezes, são excluídas e esquecidas”.
Apesar de se sublinhar a importância de integrar o processo em cada diocese, “qualquer
grupo ou indivíduo” que não tenha oportunidade de o fazer a nível local pode enviar os
seus contributos diretamente para a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos.
O percurso para a celebração do Sínodo está dividido em três fases, entre outubro de
2021 e outubro de 2023, passando por uma fase diocesana e outra continental, que dará
vida a dois instrumentos de trabalho diferentes distintos, antes da fase definitiva, ao nível
mundial.
Um Roteiro em 10 passos para a fase diocesana do Sínodo:
1- Nomeação da(s) Pessoa(s) de Contacto da Diocese
2 - Criação de uma Equipa Sinodal Diocesana
3 - Discernir o caminho para a sua diocese
4 - Planeamento do processo participativo
5 - Preparação dos coordenadores dos grupos para as reuniões da consulta sinodal
6 - Disponibilizar um seminário de orientação para a Equipa Sinodal Diocesana e coordenadores locais
7 - Comunicar a todos
8 - Implementar, monitorizar e orientar o processo de consulta sinodal
9 - Reunião Diocesana Pré-Sinodal
10 - Preparação e apresentação da síntese diocesana

Escola de Leigos—Curso “Escritos Paulinos”
Vai começar um novo semestre da Escola de Leigos com o curso sobre
os “Escritos Paulinos, orientado pelo Pe Marcos Martins. Será à 4ª feira,
às 21h, por teleconferência mas quem não tiver condições (computador
ou internet) pode assistir no Centro Comunitário.
As inscrições são até 14 de Fevereiro e podem ser feitas no cartório ou
no site do idfc.patriarcado-lisboa.pt. O inicio é dia 23 de Fevereiro.

Festa da
Profissão de Fé
Reunião para os pais dos
adolescentes do 8º ano e
7º ano que ainda não
fizeram a Festa da Profissão de Fé, no dia 15 de
Fevereiro às 21.15h na
Igreja

50º Encontro Interdiocesano de Catequistas em
Fátima
Dia 26 de Fevereiro: dia de formação com conferências, apresentação do novo itinerário catequético, terço e Procissão das
Velas. É necessário inscrição aqui: https://
forms.gle/7ANzdkETTmbPRZJS8)
Dia 27 de Fevereiro: Peregrinação Interdiocesana de Catequistas com terço e Missa e programa a combinar à tarde.

Liturgia do próximo Domingo: Domingo VI do T. Comum - 13 Fevereiro
* Jer 17,5-8

* Sl 1

* 1 Cor 15,12.16-20

* Lc 6, 23ab

Tanto o Evangelho como a primeira leitura deste Domingo apresentam os
caminhos da bênção e da maldição. Trata-se de duas maneiras opostas de
entender a vida.
Todas as pessoas são obrigadas a fazer uma opção: devem dizer, através
dos seus actos, se confiam em Deus ou se preferem não arriscar e gozar
ao máximo o que a vida deste mundo lhes oferece.
O caminho aparentemente mais lógico e seguro parece o segundo. A proposta de Jesus
contrasta com a sabedoria humana.
A segunda leitura dá o motivo por que se deve ter a coragem de desapegar o coração da
riqueza: a nossa vida neste mundo é só um momento de passagem, a vida plena e definitiva é a que nos espera.
F. Armellini

MISSÃO PAÍS 2022
De 5 a 13 de Fevereiro estarão presentes na nossa comunidade,
cerca de 50 jovens universitários da Missão País 2022. Durante esta
semana participarão em diversas actividades, nas escolas, Centro
social, Universidade Senior, etc.
Todos os dias rezarão o terço no Igreja Paroquial e celebrarão a Eucaristia aberta a toda a
comunidade:
* De domingo a sexta: oração do terço às 17.30h seguido de Eucaristia às 18h
* Terça feira dia 8: oração do terço às 18.30h seguido de Eucaristia às 19h
* Sábado dia 12: oração do terço às 18h seguido de Eucaristia às 18,30h
* Domingo dia 13: oração do terço às 11h seguido de Eucaristia às 11.30h
Haverá também um teatro, uma vigília e uma noite de “caldo verde”, ainda em data a
anunciar.

Procissão dos Padroeiros dia 6 de Fevereiro

Museu de
arte sacra
da Paróquia

A Procissão é uma manifestação pública de fé nas ruas da nossa
Vila, em que nós cristãos, levamos as imagens dos nossos
Padroeiros que são para nós modelos de fé.

Como é habitual, este
Domingo dia 6 de
Fevereiro, o museu
estará aberto antes da
Missa da Festa (das 10
h às 10 h50).
É bom conhecermos o
património da nossa
terra, adquirido pelos
nossos antepassados e
expressão da sua fé.

A Procissão, irá seguir o mesmo percurso do ano passado:
*Rua Joaquim Augusto Carvalho
*Rua Rei da Memória
*Rua dos Bombeiros Voluntários
*Rua José Ribeiro Almeida
*Rua Pe João Coelho Guerra
*Avenida Pe. Inácio Antunes
*Avenida da Igreja
É tradição nessas ruas as famílias católicas colocarem colchas
nas varandas para receber a Procissão. Não precisam ser colchas especiais, podem ser de qualquer cor.

