MARÇO

INFORMAÇÕES

Domingo - 13
II Domingo
da Quaresma

09.00h
10.30h
11.30h
12.30h
15.00h
16.00h
16.30h
18.00h

2ª feira - 14
3ª feira - 15
4ª feira - 16
5ª feira - 17

6ª feira - 18

Sábado - 19

19.00h
14.30h
21.15h
10.30h
20.30h
21.00h
10.00h
15.30h
15.30h
19.00h
21.00h
20.00h
20.30h
20.30h
21.00h

09.00h
16.30h
18.30h
Domingo - 20 09.00h
11.30h
III Domingo
14.30h
da Quaresma

Inicio da semana da Cáritas
Missa na Igreja Paroquial
Bodas de Ouro de Maria de Fátima e António
Missa na Igreja Paroquial
Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 1 e 5
Encontro Coral no Santuário do Senhor Jesus da Pedra em Óbidos
Zona 10 e 11: Via-sacra pelas Vocações na Igreja Paroquial
Reunião de preparação para o Crisma
Missa na Igreja Paroquial
Aniversário natalício de D. Joaquim da Silva Mendes
Zona 6: Oração do Rosário seguido de reflexão sobre o Sínodo
Visita aos doentes da zona 8
Reunião geral de catequistas
Visita aos doentes da zona 4
Zona 13: reunião para reflexão sobre o Sínodo na Capela
Escola de Leigos—Escritos Paulinos
Reunião do clero da Vigararia em Alfeizerão
Visita aos doentes da zona 1
Visita aos doentes da zona 5
Missa na Igreja da Ribafria
Zona 11: reunião para reflexão sobre o sínodo no C. Comunitário
Zona 4: Via-sacra na Capela
Zona 8: Via-sacra na Capela
Zona 9: Encontro de oração e reflexão na Associação Norte da Vila
Inicio do Curso de Preparação para o Matrimónio
Solenidade de São José - Dia do Pai
Curso de Preparação para o Matrimónio
Missa na Igreja dos Candeeiros
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Ofertórios Consignados
Neste fim de semana, os
Missa na Igreja Paroquial
ofertórios das missas são
Curso de Preparação para o Matrimónio
para a Cáritas

16.00h Zona 10 e 11: Via-sacra na Igreja Paroquial
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

Oração do Rosário pela Paz

Continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz.
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 h; sábado às 18 h; domingo às 17.30h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.

Paróquia
da Benedita

II Domingo da Quaresma - Ano C

Nº 877
13 de Março
de 2022

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA 2022
(continuação da folha anterior)

2. «Não nos cansemos de fazer o bem»
A ressurreição de Cristo anima as esperanças terrenas com a grande esperança da vida
eterna e introduz, já no tempo presente, o
germe da salvação. Perante a amarga desilusão por tantos sonhos desfeitos, a inquietação com os desafios a enfrentar, o desconsolo pela pobreza de meios à disposição, a tentação é fechar-se num egoísmo individualista e, à vista dos sofrimentos alheios, refugiar
-se na indiferença. Com efeito, mesmo os
recursos melhores conhecem limitações:
«Até os adolescentes se cansam, se fatigam,
e os jovens tropeçam e vacilam. Deus,
porém, dá forças ao cansado e enche de
vigor o fraco. Aqueles que confiam no
Senhor, renovam as suas forças. Têm asas
como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer» (Is 40, 29.31). A Quaresma chama-nos a repor a nossa fé e esperança no Senhor, pois só com o olhar fixo em
Jesus Cristo ressuscitado é que podemos
acolher a exortação do Apóstolo: «Não nos
cansemos de fazer o bem» (Gal 6, 9).
Não nos cansemos de rezar. Jesus ensinou
que é necessário orar sempre, sem desfalecer. Precisamos de rezar, porque necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar a nós
mesmos é perigosa. Se a pandemia nos fez
sentir de perto a nossa fragilidade pessoal e
social, permita-nos esta Quaresma experimentar o conforto da fé em Deus, sem a qual
não poderemos subsistir. No meio das tempestades da história, encontramo-nos todos
no mesmo barco, pelo que ninguém se salva

sozinho; mas sobretudo ninguém se salva
sem Deus, porque só o mistério pascal de
Jesus Cristo nos dá a vitória sobre as vagas
tenebrosas da morte. A fé não nos preserva
das tribulações da vida, mas permite atravessá-las unidos a Deus em Cristo, com a
grande esperança que não desilude e cujo
penhor é o amor que Deus derramou nos
nossos corações por meio do Espírito Santo
Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o jejum corporal, a que nos
chama a Quaresma, fortalecer o nosso espírito para o combate contra o pecado. Não
nos cansemos de pedir perdão no sacramento da Penitência e Reconciliação, sabendo
que Deus nunca Se cansa de perdoar. Não
nos cansemos de combater a concupiscência,
fragilidade esta que inclina para o egoísmo
e todo o mal, encontrando no decurso dos
séculos vias diferentes para fazer precipitar o homem no pecado. Uma destas vias é
a dependência dos meios de comunicação
digitais, que empobrece as relações humanas. A Quaresma é tempo propício para
contrastar estas ciladas, cultivando ao contrário uma comunicação humana mais integral, feita de encontros reais, face a face.
Não nos cansemos de fazer o bem, através
duma operosa caridade para com o próximo.
Durante esta Quaresma, exercitemo-nos na
prática da esmola, dando com alegria. Deus,
que dá a semente ao semeador e o pão em
alimento, provê a cada um de nós os recursos necessários para nos nutrirmos e ainda
para sermos generosos na prática do bem
para com os outros.
(virar a folha)
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(continuação)

Se é verdade que toda a nossa vida é tempo
para semear o bem, aproveitemos de modo
particular esta Quaresma para cuidar de
quem está próximo de nós, para nos aproximarmos dos irmãos e irmãs que se encontram feridos na margem da estrada da vida.
A Quaresma é tempo propício para procurar e não evitar quem passa necessidade;
para chamar e não ignorar quem deseja
atenção e uma boa palavra; para visitar e
não abandonar quem sofre a solidão. Acolhamos o apelo a praticar o bem para com
todos, reservando tempo para amar os mais
pequenos e indefesos, os abandonados e
desprezados, os discriminados e marginalizados.
3. «A seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido»
Cada ano, a Quaresma vem recordar-nos
que o bem, como aliás o amor, a justiça e a
solidariedade não se alcançam duma vez
para sempre; hão de ser conquistados cada
dia. Por conseguinte peçamos a Deus a
constância paciente do agricultor, para não

Visita aos
Doentes

desistir na prática do bem, um passo de
cada vez. Quem cai, estenda a mão ao Pai
que nos levanta sempre. Quem se extraviou, enganado pelas seduções do maligno,
não demore a voltar para Deus, que é generoso em perdoar. Neste tempo de conversão, buscando apoio na graça divina e na
comunhão da Igreja, não nos cansemos de
semear o bem. O jejum prepara o terreno, a
oração rega, a caridade fecunda-o. Na fé,
temos a certeza de que a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido, e obteremos, com o dom da perseverança, os
bens prometidos para salvação nossa e do
próximo. Praticando o amor fraterno para
com todos, estamos unidos a Cristo, que
deu a sua vida por nós, e saboreamos desde
já a alegria do Reino dos Céus, quando
Deus for tudo em todos.
A Virgem Maria, em cujo ventre germinou o
Salvador e que guardava todas as coisas
ponderando-as no seu coração, obtenha-nos
o dom da paciência e acompanhe-nos com a
sua presença materna, para que este tempo
de conversão dê frutos de salvação eterna.
Papa Francisco

Vivência da Quaresma nas zonas
Zona 1: 8 de Abril - Via-sacra na APZ às 21 h

Durante a Quaresma faremos nova
visita aos doentes. Quem ainda
não estiver inscrito pode dar o
nome no cartório.

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

Continuamos a pedir aos responsáveis de zona que indiquem
quem vai acompanhar a visita e
para confirmar quem deve ser
visitado.

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

15 de Março: Zona 8 às 14.30h
16 de Março: Zona 4 a partir
das 10.30h
17 de Março: Zona 1 às 15.30h
17 de Março: Zona 5 às 15.30h

Zona 9: Encontros de oração e reflexão dias : 18 e 25
de Março, 1 de Abril, às 20.30h, na Assoc. Norte da Vila

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

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

Liturgia do próximo Domingo: III Domingo da Quaresma - Ano C - 20 de Março
* Ex 3, 1-8a.13-15
* Sl 102 * 1 Cor 10, 1-6.10-12 * Lc 13, 1-9
Durante a Quaresma, mais do que em qualquer outro tempo do ano, Deus convida-nos a mudar o
rumo da nossa vida e a corrigir a orientação que leva à morte e à ruína.
A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Moisés, um homem impulsivo mas sincero, que soube operar uma mudança radical na própria vida. Face ao chamamento de Deus, ele renuncia aos
projectos mesquinhos que fizera e aceita a proposta do Senhor de voltar ao Egipto para libertar o
seu povo. Todavia, o caminho que leva à liberdade é difícil de percorrer. Os israelitas no deserto
cedem a muitas fraquezas. Esta situação repete-se, para nós cristãos, ao optarmos por não seguir as
estradas do Senhor.

Refrães: Domingo II da Quaresma – 13 de Março
Entrada

Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados; o vosso rosto não será confundido

Salmo

O Senhor é a minha luz e a minha salvação

Apres.
Dons

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto de um monte, e
transfigurou-se diante deles.

Comunhão Ouviu-se uma voz vinda do Céu: “Este é o Meu Filho muito amado: Escutai-O”
PósSenhor, Tu és a luz que ilumina a Terra Inteira, Tu és a luz que ilumina a
Comunhão minha vida
Final

Senhor trazei-nos a paz. Guardai-nos em Vosso amor. (bis)

Pastoral Sócio-Caritativa - Encontro Solicitude
No dia 1 de Abril, no Turcifal, o Departamento da Pastoral Sócio –
Caritativa promove um encontro de reflexão e oração, dirigido a todos
os que estão envolvidos na pastoral sócio-caritativa. O inicio é às
9.30h, com a presença do Sr Patriarca e à tarde haverá o encontro com a Federação Solicitude. As inscrições são até dia 29 de março, por email dp.social@patriarcado-lisboa.pt
ou pelo telefone 214722200 . Quem quiser mais informações pode passar no cartório.

Jornada “24 horas para o Senhor”
De 25 para 26 de Março realizar-se-á a jornada “24 horas para o Senhor”, havendo adoração ao Santíssimo Sacramento.
Os grupos que quiserem orientar a hora de oração, podem inscrever-se no cartório.

Almoço Paroquial — 13 de Março

Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja
Paroquial, todos os domingos às 16 h

Neste domingo, dia 13 de Março vamos ter mais um almoço paroquial,
com toda a segurança que ainda é exigida.
As zonas responsáveis pela organização são a 1 e a 5.
A ementa é: sopa juliana, filetes com arroz e salada, bitoque de porco ou
de vaca. Para a sobremesa haverá doces variados.

Zona 13 - Oração do terço e Via-sacra
de 2ª a 6ª f às 14h na Capela

Estes almoços são muito importantes quer pelo convívio que proporcionam quer
pela ajuda que dão para mantermos o Centro Pastoral.

