JANEIRO /FEVEREIRO
Domingo - 27
III Domingo
T. Comum
2ª feira - 28

INFORMAÇÕES

09.00h
11.30h
18.00h
19.30h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros

19.30h
19.30h
20.00h
21.00h

Não há missa das 8.30h dias 29 e 30
Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros
Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros
Ensaio de cânticos Litúrgicos (logo a seguir ao Tríduo)
Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático

S. Tomás de Aquino

3ª feira - 29
4ª feira - 30
5ª feira - 31
S. João Bosco

6ª feira - 1

20.30h Preparativos para a Festa dos Padroeiros ( pede-se 2 voluntários por zona )
21.15h Reunião de preparação para o Crisma
Sábado - 2
Dia do Consagrado
Escuteiros : IPE dias 2 e 3
Festa dos 15.30h Concentração dos Padroeiros e das fogaças
Padroeiros 16.00h Missa da Unidade
17.15h Cortejo e venda das fogaças
19.30h Jantar ( zonas 7, 8 e 10 )
São Brás
22.00h Baile animado com a banda iBanda.PT
Domingo - 3
Não há missa das 9.00h
11.00h MISSA DA FESTA
Procissão e bênção dos bebés e
consagração das mães
Apresentação 12.30h Almoço ( zonas 4, 5, 9, 12 e 13 )
do
14.45h Grupo de Cavaquinhos e Coral da Univer. Senior da Benedita
Senhor
15.30h Concerto da Banda da Sociedade Filarmónica de St. Catarina
16.30h Animação com David Germano
18.00h Missa na Igreja Paroquial
19.30h Jantar ( zonas 3, 6 e 11)

* 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 09h às 11h e das 15.00h às 18.30h; sábados das
10h às 11h
Zonas Pastorais da paróquia:
Zona 1: Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente
Zona 2: Bairro da Figueira
Zona 3: Moinhos Novos e Frei-Domingos
Zona 4: Azambujeira, Mata de Cima, Pinheiro, Raposeira,
Engenhoca.
Zona 5: Taveiro, Casal da Pequena
Zona 6: C.Carvalho, Cabecinha, Casal do Guerra, Charneca
do Casal do Guerra
Zona 7: Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I

Zona 8: Candeeiros, V. da Rega, Casal Gregório II,
Outeiro
Zona 9: Casal da Estrada, Chamiço, Pedra Redonda,
Casal Leirião, Portela, Casal da Bica
Zona 10: Benedita Solão
Zona 11: Benedita, Goucharia e Por do Sol
Zona 12: Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda
das. Raparigas
Zona 13: Ribafria

Paróquia
da Benedita
III Domingo do Tempo Comum - Ano C

Nº 770
27 de Janeiro de
2019

CONVIDO-VOS A TODOS, ESPECIAMENTE AS MÃES!
Vamos iniciar a grande semana de preparação para a nossa Festa dos Padroeiros. Embora os voluntários já estejam a distribuir o convite para a festa, ela será
um caminho espiritual que faremos em conjunto para que os nossos padroeiros
e a sua Rainha – Nossa Senhora da Encarnação – nos abençoe e nos conceda as
graças necessárias para as nossas vidas. É verdade que as crianças terão um protagonismo especial, pois esta festa se insere na Solenidade da apresentação do
Senhor no templo.
Este ano em particular queremos incluir um gesto próprio das nossas mães.
Não será só trazê-los para receberem a bênção, mas convidaremos as mães a
consagrarem-se e a consagrar os seus filhos a Maria. Sabemos que os tempos
que vivemos são difíceis, que a tarefa de transmitir e avivar a fé é um trabalho
duro e às vezes temos a sensação de estarmos a remar contra uma forte maré
que nos arrasta a todos, porém Maria, nossa mãe, protege-nos a nós e aos nossos
filhos. Em toda a história do cristianismo e particularmente em Portugal, Maria
teve um papel fundamental na vida dos nossos filhos e da nossa Igreja. Repetemse incontavelmente os episódios em que Maria salvou, protegeu ou simplesmente conduziu pelas suas mãos os muitos filhos. Também, graças à oração do terço
diário em família, Maria teve um cuidado particular para com o nosso Portugal.
Por isso, não queremos que os nossos filhos caminhem ao «deus dará». Queremos que sejam abençoados, protegidos e conduzidos em cada dia. Mesmo que a
mãe terrena não esteja por perto, estará Maria com o seu manto protector.
Desafio as mães a consagrarem-se totalmente à Bendita entre todas as mulheres, pois sendo as mães a fábrica da Vida, coração que se abre ao dom do “outro”
e engenharia do mistério do amor, são elas as primeiras escolhidas por Deus, a
serem cocriadoras com Deus da humanidade.
A festa não se faz sozinha, faz-se com os outros. Por isso, preparemos o nosso
coração para a festa de Maria com os seus filhos. Não só na Igreja, mas no convívio que se segue nos dias 2 e 3 de Fevereiro.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113
Tel. Resid. Paroquial: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

Liturgia do próximo Domingo: Domingo IV do Tempo Comum - 3 Fevereiro - 18.00h

Missão país—Campanha de alimentos

* Jr 1, 4-5.17-19

Os jovens missionários da Missão País vão estar na nossa Paróquia de 17 a 24 de Fevereiro. Para isso, precisam da vossa ajuda
e estão a organizar uma campanha de alimentos. Quem quiser
contribuir pede-se: bolachas, esparguete, arroz, azeite, leite (com prazo até março) e manteiga. Podem entregar no centro comunitário.

Missa ferial

Durante o Tríduo
de preparação para
a festa, suprime-se
a missa das 8.30h.
Toda a comunidade
esta convidada a
participar na preparação que se fará
nas missas da tarde.

Bênção dos Bebés
De forma tradicional, no
final da procissão dos
padroeiros, faremos a
bênção dos bebés presentes.
Pedimos, portanto, que
tragam os vossos bebés
para participarem na
festa.

Programa da Festa dos Padroeiros
Segunda-feira* 28 de Janeiro
19.30H – Missa do tríduo

Museu de arte sacra da
Paróquia
Como é habitual, no Domingo dia 3 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.
Como preparação para a festa dos
padroeiros passarão pelas diversas
zonas, voluntários para entregar uma
saudação do nosso pároco. Agradecemos
generosamente a colaboração de todos.

Terça-feira* 29 de Janeiro
19.30H – Missa do tríduo

Procissão dos Padroeiros

Quarta-feira* 30 de Janeiro
19.30H – Missa do tríduo

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.
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.

Sábado* 2 de Fevereiro
15.30h – Concentração dos padroeiros
16.00h – Missa da Unidade
19.30h – Jantar
21.00h – Baile com o duo “IBanda.PT”
Domingo* 3 de Fevereiro
11.00h – Missa solene e procissão acompanhada
pela Banda Filarmónica de Santa Catarina
– Bênção dos Bebés
13.00h – Almoço
14.45h—Grupo de Cavaquinhos da Universidade
Sênior
15.30h—Concerto com a Banda Filarmônica de Sta.
Catarina
16.30h—Animação com David Germano que actuará à tarde e à noite
19.30h – Jantar

* Sl 70

* 1 Cor 12,31-13,13

* Lc 4, 21-30

Neste Domingo da Festa dos Padroeiros a Liturgia da Palavra apresentanos dois exemplos de pessoas fiéis à sua missão: Jeremias e Jesus, dois profetas que vieram a encontrar-se em situações semelhantes e tiveram que anunciar verdades desagradáveis aos seus ouvintes.
A primeira leitura fala da vocação de Jeremias. Deus, prevendo as dificuldades que ele teria de enfrentar, exorta-o a permanecer firme, como uma
coluna de ferro, como uma muralha de bronze.
O Evangelho narra a rejeição do profeta por excelência, Jesus, por parte
dos seus conterrâneos, irritados pelo seu comportamento e pela sua mensagem.
A segunda leitura, que fala do carisma da caridade, pode ser relacionada com o tema deste
domingo porque o cristão é o profeta do amor e, precisamente por amor, enfrenta também a
perseguição.
Adaptado de F. Armellini

Refrães: Domingo III do Tempo Comum – 27 de Janeiro
Entrada A Palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Ela é a tua alegria. Ela é a tua salvação.

Salmo As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.
Apres. O Espirito do Senhor está sobre mim, ele Me enviou para anunciar aos pobres, o
Dons Evangelho do Reino
Comunhão Porque todos comemos do mesmo Pão, formamos um só corpo em Ti, Senhor.
Pós- O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou! O amor de Deus
Comunhão me enviou a anunciar a paz e o bem!
Final Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus com
brados de alegria.

A missa das 11.00h no Domingo dia 3, será transmitida pela Rádio Benedita FM.

Presença da SC/MISERICORDIA
RECORDANDO A ORIGEM
A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Benedita foi criada em 6
de Fevereiro de 1993; portanto já celebrou as suas bodas de prata. Nesta
nova fase, vamos difundir algumas informações e reflexões para correspondermos melhor às exigências do presente e do futuro.
A criação deve-se especialmente ao P. Francisco Cosme, então Pároco de Benedita, e ao
Dr. José Gonçalves Sapinho, que se distinguiu especialmente como Diretor do Externato
Cooperativo e como Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça. Apesar de nenhum
deles ser natural da nossa terra, a verdade é que a assumiram e serviram como se a ela
pertencessem; verdade é também que, na origem da Irmandade, esteve uma posição unânime do Conselho Paroquial e a adesão inicial de mais de trezentos Irmãos (ou associados). (Continua) - afc.

