FEVEREIRO/ MARÇO

INFORMAÇÕES

Domingo - 27 08.30h
09.00h
VIII Domingo 11.30h
17.30h
T. Comum
18.00h
2ª feira - 28
18.30h
3ª feira - 1
08.00h
Carnaval
18.30h
19.00h
4ª feira - 2
08.00h
Início da
08.30h
Quaresma 18.30h
19.00h
Dia de Jejum e 21.00h
Abstinência 21.15h
5ª feira - 3
08.00h
18.30h
19.00h
20.00h
21.00h
6ª feira - 4

Sábado - 5

Domingo - 6
I Domingo

da Quaresma

Saída para a Peregrinação de Catequistas a Fátima
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Oração do Rosário pela Paz
Missa na Igreja Paroquial
Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
O cartório está encerrado
Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
Não há missa ferial
Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
Missa das Cinzas na Igreja Paroquial
Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
Missa das Cinzas na Igreja Paroquial
Escola de Leigos—Escritos Paulinos
Reunião com os catecúmenos que já fizeram o Rito de Admissão
Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
Missa na Igreja do Casal do Guerra
Zona 4: oração do terço de 2º a 5º feira na Capela
Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismático, aberta a toda a comunidade
08.00h Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
18.30h Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
20.00h Zona 4: Via-sacra na Capela
20.30h Zona 8: Via-sacra na Capela
20.30h Zona 9: Encontro de oração e reflexão na Associação Norte da Vila
21.00h Confissões para os adolescentes da Profissão de Fé, na Igreja
14.30h Ensaio do Grupo Coral da Catequese
16.30h Missa na Igreja da Azambujeira
18.30h Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
18.30h Missa na Igreja Paroquial
09.00h Missa na Igreja Paroquial
11.30h Missa na Igreja Paroquial - Festa da Profissão de Fé (8º ano)
16.00h Zona 10 e 11: Via-sacra na Igreja Paroquial
16.30h Reunião de preparação para o Crisma
18.30h Oração do Rosário pela Paz na Igreja Paroquial
18.00h Missa na Igreja Paroquial

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h
* 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
Em Agenda:
18, 19 e 20 de Março: Curso de Preparação para o Matrimónio
13 de Março: Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 1 e 5

Paróquia
da Benedita
Nº 875
26 de Fevereiro
de 2022

VIII Domingo do Tempo Comum - Ano C

Jornada de Oração pela Paz
* Oração do Rosário:
Convidamos todas as pessoas a rezarem o Rosário à Rainha da Paz, pela situação actual da
Ucrânia que também atinge toda a Europa.
Rezaremos comunitariamente na Igreja Paroquial nos seguintes dias e horas: de 2ª a 6ª
feira às 18.30h; de 3ª a 6ª feira às 8.00h; sábado às 18.00h; domingo às 17.30h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.
* Oração pela Paz, do Papa Francisco
A 8 de junho de 2014, Papa Francisco transmitiu a seguinte oração, que agora está tão
actual e que convidamos a rezar :

Senhor Deus de Paz, escutai a nossa súplica!
Tentamos tantas vezes e durante tantos anos resolver os nossos conflitos
com as nossas forças e também com as nossas armas;
tantos momentos de hostilidade e escuridão, tanto sangue derramado, tantas vidas despedaçadas, tantas esperanças sepultadas… Mas os nossos esforços foram em vão.
Agora, Senhor, ajudai-nos Vós!
Dai-nos Vós a paz, ensinai-nos Vós a paz, guiai-nos Vós para a paz.
Abri os nossos olhos e os nossos corações
e dai-nos a coragem de dizer: “Nunca mais a guerra”.
Com a guerra, tudo fica destruído!
Infundi em nós a coragem de realizar gestos concretos para construir a paz.
Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, Deus Amor, que nos criastes
e chamais a viver como irmãos, dai-nos a força para sermos cada dia artesãos da paz;
Dai-nos a capacidade de olhar com benevolência
a todos os irmãos que encontramos no nosso caminho.
Tornai-nos disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos
que nos pedem para transformar as nossas armas em instrumentos de paz,
os nossos medos em confiança e as nossas tensões em perdão.
Mantende acesa em nós a chama da esperança para efetuar, com paciente perseverança,
opções de diálogo e reconciliação, para que vença finalmente a paz.
E que do coração de todo o homem sejam banidas estas palavras: divisão, ódio, guerra!
Senhor, desarmai a língua e as mãos, renovai os corações e as mentes,
para que a palavra que nos faz encontrar seja sempre “irmão”,
e o estilo da nossa vida se torne: Shalom, Paz, Salam!
Amém.

(virar a folha)

* Quarta-feira de Cinzas, um Dia de Jejum pela Paz
O Papa Francisco, na audiência geral de 23 de Fevereiro fez o seguinte apelo:
“ E agora gostaria de apelar a todos, crentes e não-crentes. Jesus ensinou-nos que à diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum.
Convido todos a fazer no próximo dia 2 de março, Quarta-feira de Cinzas, um Dia de Jejum
pela Paz. Encorajo de modo especial os crentes a dedicarem-se intensamente nesse dia à
oração e ao jejum. Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra”.

Visita aos Doentes

Vivência da Quaresma nas zonas

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.

NOVA
EDIÇÃO DO
MISSAL
ROMANO
A propósito
da nova edição do Missal
Romano, vai haver um encontro
coral, no Domingo, dia 13 de
março, durante a tarde, no Santuário do Senhor Jesus da Pedra,
Óbidos.
Será ocasião para conhecer as
novas melodias, e recordar os
critérios que a introdução geral
ao missal romano define, para a
celebração da Eucaristia.

Zona 1: 8 de Abril - Via-sacra na
APZ às 21 h
Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª
feira e à 6ª feira oração da Via-Sacra,
sempre às 20 h, na Capela .
3 de Abril: Via-sacra nas ruas às 15h

Liturgia do próximo Domingo: I Domingo da Quaresma - Ano C - 6 de Março
* Dt 26, 4-10

* Sl 90

* Rom 10, 8-13

* Lc 4, 1-13

A tentação é uma experiência pela qual todos passamos.
O Evangelho narra, por meio de imagens, as dificuldades que Jesus teve
que enfrentar para se manter fiel ao Pai. Trata-se das mesmas tentações
que também nós experimentamos.
A primeira leitura apresenta a profissão de fé de Israel. O relato das obras
realizadas por Deus em favor do seu povo são a prova de que Ele ama os
homens e os guia sempre por caminhos que conduzem à vida. Mesmo nos momentos difíceis e escuros não se pode, portanto, duvidar do seu amor.
A segunda leitura diz-nos que esta confiança em Deus deve ser, sim, professada com a
vida, mas deve também ser formulada com palavras.
F. Armellini
Refrães: Domingo VIII do Tempo Comum – 26 de Fevereiro
Entrada

A palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Ela é a tua alegria. Ela é a
tua salvação.

Zona 6: 1 de Abril - Via-sacra às 20.30h na Capela

Salmo

É bom louvar-Vos, Senhor.

Zona 7: 1 de Abril-Via-sacra nas ruas às 20.30h
11 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20 h

Apres. Dons Brilhe a Vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e

Zona 8 - Via-sacra com as famílias catequese e pais
às 6ª f às 20.30h na Capela
8 de Abril: Via-sacra nas ruas às 21h

Comunhão

Em Vós Senhor, está a fonte da vida: na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz
veremos a luz.

PósComunhão

Permanecei em Mim, permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós, e Eu
permanecerei em vós.

Final

Povo teus somos ó Senhor, pois Tu nos libertaste, pela palavra e pelo amor
com que nos resgataste.

Zona 9: Encontros de oração e reflexão dias : 4, 11,
18 e 25 de Março, 1 de Abril, às 20.30h, na Assoc.
Norte da Vila
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial, todos
os domingos às 16 h

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

NOVOS CATECUMENOS
Pede-se às catequistas que têm crianças e adolescentes que ainda não são baptizados, que deixem os nomes no Cartório.

glorifiquem o Pai que está no Céu.

Grupo Coral da Catequese
O próximo ensaio do Grupo Coral da Catequese vai ser no dia
5 de Março às 14.30h na Igreja Paroquial.
A próxima missa animada pela catequese será no dia 6 de Março.
Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece!

Programa EUSOUDIGITAL
A Universidade Sénior de Benedita vai integrar o programa EUSOUDIGITAL, que
tem como objectivo ensinar a população adulta a utilizar a internet. Esta aprendizagem é aberta a toda a comunidade com mais de 45 anos, é gratuita, ao ritmo do
aluno e feita pelos voluntários em sessões agendada com os interessados. A Universidade oferece as suas instalações, computadores e internet e, sobretudo, o trabalho
dos VOLUNTÁRIOS.
Os interessados na aprendizagem ou em ser voluntário, devem contactar a Universidade Sénior

