JANEIRO
Domingo - 23

INFORMAÇÕES
Domingo da Palavra de Deus
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial - Festa da Palavra do 4º ano
Oração pelas Vocações orientada pelo grupo de Leitores
Reunião de preparação para o Crisma de adultos
Missa na Igreja Paroquial

09.00h
11.30h
16.30h
T. Comum
16.30h
18.00h
19.00h Oração do terço orientado pelo grupo COP JMJ
2ª feira - 24
21.00h Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja
3ª feira - 25
Inicio da semana de oração pelo Consagrado
Formação permanente do Clero até dia 27
18.30h Reunião de catequistas da infância
4ª feira - 26
21.00h Ensaio de cânticos Litúrgicos
5ª feira - 27
19.00h Missa na Igreja dos Freires
6ª feira - 28
21.00h Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos
Sábado - 29
16.30h Missa na Igreja dos Candeeiros
18.30h Missa na Igreja Paroquial
Domingo - 30 09.00h Missa na Igreja Paroquial
IV Domingo
11.30h Missa na Igreja Paroquial
T. Comum
18.00h Missa na Igreja Paroquial
III Domingo

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª feira às 19h
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h
NOTA: esta semana só há atendimento de Reconciliação na 6º feira

TERÇO JMJ

Os jovens do COP (comité organizador paroquial das JMJ) convidam os jovens e restante comunidade paroquial para a oração
do terço, neste domingo dia 23 às 19.00h na Igreja Paroquial

Peregrinação 2022 : Croácia, Eslovénia e Medjugorje
Na rota do Património Mundial da Unesco e visita ao Santuário de Colina
das Aparições de Medjugorje—de 25 a 31 de Agosto de 2022
A nossa Paróquia vai organizar uma peregrinação à Croácia, Eslovénia e
Medjugorje juntamente com as Paróquias de Turquel e Évora de Alcobaça.
Para mais informações e inscrições podem contactar o cartório paroquial.
As inscrições são limitadas e são até 25 de Maio de 2022.
NOTA: Quem estava inscrito em 2020 e ainda tem o voucher do sinal, se quiser pode usa-lo
para esta peregrinação. Quem pretende o reembolso do voucher, deve contactar e agencia ou o
cartório.
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

Paróquia
da Benedita
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2022
Programa da Festa
Segunda-feira* 31 de Janeiro
19.30H – Missa do tríduo
Terça-feira* 1 de Fevereiro
19.30H – Missa do tríduo
Quarta-feira* 2 de Fevereiro
19.30H – Missa do tríduo

Durante o Tríduo de preparação para a festa,
suprime-se a missa das 8.30h.
Este ano o Sacerdote convidado é o Pe Luís
Belo, Salesiano. Toda a comunidade esta convidada a participar na preparação que se fará nas
missas da tarde.

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

Bênção dos Bebés
De forma tradicional, no final
da procissão dos padroeiros,
faremos a bênção dos bebés
presentes.

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

Liturgia do próximo domingo: Domingo IV do T. Comum - 30 Janeiro

Procissão dos Padroeiros

* Jr 1, 4-5.17-19

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.

Museu de arte
sacra da
Paróquia

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

Como é habitual, no 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.

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.

CEP recomenda o distanciamento entre participantes nas celebrações
A Conferência Episcopal Portuguesa recomendou que se retome o distanciamento
de 1,5 m entre os participantes nas celebrações assim como continuam em vigor as
medidas de prevenção, tais como o uso das máscaras, a devida higienização das mãos
e dos espaços celebrativos e a comunhão na mão, entre outras”.

Projecto católico “EU SOU”
Duas jovens universitárias católicas, criaram uma plataforma digital chamada “EU SOU”,
que tem como objectivo centralizar a informação que a Comunidade Católica Portuguesa
tem para oferecer a todos os leigos. Aqui podem encontrar desde orações básicas, a conteúdos católicos existentes na internet, informações sobre movimentos, grupos de jovens
ou campos de férias, etc.
Esta plataforma (website) tem o link: https://www.eusou-projetocatolico.com/

JORNADA DE FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS
O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa promove uma jornada de formação intitulada “O cuidado de menores na catequese” no próximo dia 5 de fevereiro de 2022. A jornada decorrerá das 10h às 17h, no Centro Pastoral de Torres Vedras.
Esta formação destina-se essencialmente aos párocos e a todos os catequistas interessados. As inscrições deverão ser feitas preenchendo o seguinte formulário: https://
forms.gle/3U6omTCXr2GSfhTS9

* Sl 70

* 1 Cor 12,31-13,13

* Lc 4, 21-30

O tema da liturgia deste domingo convida a reflectir sobre o
“caminho do profeta”: caminho de sofrimento, de solidão, de risco,
mas também caminho de paz e de esperança, porque é um caminho
onde Deus está. A liturgia de hoje assegura ao “profeta” que a última
palavra será sempre de Deus: “não temas, porque Eu estou contigo
para te salvar”.
A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias. Escolhido, consagrado e constituído profeta por Jahwéh, Jeremias vai arrostar com todo o tipo de dificuldades; mas não desistirá de concretizar a
sua missão e de tornar uma realidade viva no meio dos homens a Palavra de Deus.
O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado pelos habitantes de Nazaré (eles
esperavam um Messias espectacular e não entenderam a proposta profética de Jesus). O
episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos judeus e o anúncio da Boa Nova a todos os que
estiverem dispostos a acolhê-la – sejam pagãos ou judeus.
A segunda leitura parece um tanto desenquadrada desta temática: fala do amor – o
amor desinteressado e gratuito – apresentando-o como a essência da vida cristã. Pode, no
entanto, ser entendido como um aviso ao “profeta” no sentido de se deixar guiar pelo
amor e nunca pelo próprio interesse… Só assim a sua missão fará sentido.
Dehonianos

Refrães dos Cânticos do III Domingo do Tempo Comum – 23 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. Dons A vossa palavra Senhor, é luz dos meus caminhos.
Comunhão

Porque todos comemos do mesmo Pão, formamos um só corpo em Ti,
Senhor.

PósComunhão

O Espirito do Senhor está sobre mim, ele Me enviou para anunciar aos
pobres, o Evangelho do Reino

Final

Senhor congregai-nos e dai-nos a felicidade da união.

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. Ao longo do curso abordamos a figura, a vida e a obra de
Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo dos gentios
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 de 2022.

