
OUTUBRO                                    INFORMAÇÕES  

Domingo - 9 09.00h    Missa na Igreja Paroquial - apresentação do Padre Ben Maliakkal 
Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial - acolhimento das crianças do 1º ano de 

catequese  e apresentação do Padre Ben Maliakkal 
XXVIII 12.30h    Baptismo 

do T. Comum 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial - apresentação do Padre Ben Maliakkal 

2ª feira - 10 20.30h    Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    
 21.00h    Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 11 19.00h    Missa ferial na Igreja Paroquial 

 21.15h    Reunião de catequistas SayYes 
4ª feira - 12 17.00h    Celebração da Bênção dos Estudantes 
 21.00h    Reunião da Equipa JMJ 2023 
 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 13 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros 
6ª feira - 14     Peregrinação a pé a Fátima, dos alunos de EMRC  
Sábado - 15 12.00h    Baptismo 
 18.00h    Missa na Igreja dos Freires  
 19.30h    Missa na igreja paroquial  
Domingo - 16 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
XXIX 12.30h    Baptismos 

do T. Comum 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
 17.00h    Oração pelas vocações de consagração especial, orientada pelos 

Diáconos 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira 
 

Em Agenda:  
18 de outubro: Terço com as crianças - “Um milhão de crianças rezam o Terço” às 18.30h 
20 a 23 de Outubro: recepção dos Símbolos das Jornadas 
22 de outubro: Encontro Diocesano de Acólitos 
30 de Outubro: Festa da Profissão de Fé ( 7º ano) às 11.30h 

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 18.30 h;  de 3ª a 6ª feira às 8 h;  sábado às 19 h; domingo às 18 h. 
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas. 

Transmissão da missa paroquial pela Rádio Renascença- alteração de horário 
 

No dia 23 de Outubro, a Radio Renascença virá novamente transmitir a nossa celebração 
pelo que a missa será às 11.00h ( e não às 11.30h).  

Paróquia 
da Benedita 

Nº 900 
9 de Outubro 

 de 2022 XXVIII do Tempo Comum - Ano C 

Novo Vigário Paroquial 
   Sou o padre Ben James Maliakkal, e o último nome é o meu ape-
lido em língua materna- Malayala, que significa ‘casa grande’, mas 
tenho uma casa pequenina! Tenho 32 anos e sou o primogénito de 
três filhos. Venho do sul da Índia, do estado de Kerala, a cidade e a 
diocese de Cochim, onde Vasco da Gama foi sepultado pela pri-
meira vez. E onde, ainda temos muitas memórias e culturas Por-
tuguesas. 
   Nasci e cresci no seio duma família cristã praticante. Fui acóli-
to na paróquia depois da primeira comunhão. Como os padres 
da Índia usam batina branca (todos os dias), em primeiro lugar 
fiquei admirado com esse vestido e depois comecei a adorar a 
vida deles na paróquia como pastores e a maneira de ser tudo 
para todos. Com a idade de 15, segundo uma pergunta dum 
pároco decidi ir ao seminário menor da diocese de Cochim para 
uma prova. Mais tarde, percebi que tinha mesmo a vocação de 
ser padre. No seminário estudei 11º e 12º e depois licenciatura em inglês literatura, e no 
seminário maior: a licenciatura e o mestrado em filosofia.  
   Nesse momento o meu bispo pediu-me para vir a Portugal fazer os estudos em teologia.  
Assim cheguei a Lisboa em 2015. Desde a antiguidade, a diocese de Cochim e o Patriarcado 
de Lisboa têm uma grande relação de pastoral e missão. Na diocese de Cochim tivemos 31 
bispos portugueses e muitos padres ao serviço da Igreja. Antes de ir para Goa e Damão e 
Diu, os Portugueses tiveram em Cochim há cerca de 12 anos. Na casa episcopal da diocese 
de Cochim temos um arquivo maior e um museu Indo-Português e um instituto da língua 
portuguesa de Vasco da Gama. Para tratar do património das dioceses de Cochim, os 
padres precisam entender a língua portuguesa e a relação fraterna entre as dioceses.  
   Por isso, a minha presença aqui tem este motivo. Depois de 7 anos de formação no Semi-
nário dos Olivais, a estudar o mestrado em teologia na Universidade Católica, fui à Índia 
em Julho passado, onde fui ordenado padre a 30 de Julho na Catedral Basílica de Santa 
Cruz,  diocese de Cochim. Em Portugal estarei cerca de 6 anos ao serviço do Patriarcado. 
   As paróquias de Benedita, Turquel e Évora de Alcobaça são as minhas primeiras paró-
quias da missão e da nomeação. Na antiguidade os portugueses foram até a Índia em mis-
são e agora depois de alguns séculos, nós Indianos, vimos cá fazer o mesmo! É uma troca 
de missão. Tenho saudades da minha terra, família, amigos e da comida de caril e picante!   
Mas creio que, estando fora da minha terra, nunca estarei fora da Igreja. Seja na Índia ou 
em Portugal estou dentro do campo da Igreja de Jesus.  
   Ser padre é viver ao serviço da Igreja e do  mundo. Assim consigo sentir-me em casa. 
Vamo-nos conhecendo. Estou a gostar e adorar ser padre. Não quero dizer que a vida dum 
padre seja muito fácil, mas é uma vida belíssima: ser tudo para todos!  
   Sou um Indiano, mas Portugal está no meu coração. 



FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS 
Formação para todos os catequistas : Itinerário SER CATEQUISTA 
Serão um total de 8 encontros, presencial e na Paróquia de Alcobaça. As inscrições estarão 
brevemente disponíveis na página da catequese do Patriarcado. 
As datas são as seguintes :  
 * Segundas- feiras das 20.30 às 22.30:  dias 10,  17 e  24  de outubro; 14 , 21 e 28 de novem-
bro ,  5  e  12 de dezembro. 
* Domingos das 14.30h às 18.30h : dias 23 de outubro,  14 de novembro e 18 de dezembro  
 

 
BENÇÃO DO ANO ESCOLAR 

 

“A Paróquia e os professores de EMRC  convidam toda a 
comunidade a participar na Celebração de Bênção do 
Ano Letivo 2022/2023. 
Realizar-se-á na Igreja Paroquial, no dia 12 de outubro 
de 2022, pelas 17 horas. 
Convidamos a participar nesta celebração de Ação de 
Graças.” 

"UM MILHÃO DE CRIANÇAS REZAM O TERÇO” dia 18 de Outubro às 18.30h  
 

Tal como o ano passado, a  Fundação Ajuda à Igreja que Sofre vai 
promover uma jornada de oração chamada “Um milhão de crianças 
reza o Terço pela paz no mundo , que irá mobilizar crianças de todo 
o mundo. 
 A nossa paróquia apela às crianças, pais e restantes familiares que 
se juntem a esta jornada, na Igreja Paroquial, onde estarão catequis-
tas, nessa hora,  com quem se quiser juntar.  As crianças que tive-
rem, podem trazer a T-shirt da catequese. 

CRUZ DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE DE LISBOA
 

A Cruz da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa vai estar na nossa Paróquia de 20 a 23 de outubro.
Para a receber, temos programadas várias actividades onde toda a comunidade é convidada a participar, especialmente os jovens
 

Dia 20: Receção da Cruz às 19.00h, seguida de oração do terço na Igreja Paroquial
Dia 21: Passagem da Cruz pelas escolas e Centro Social 
            Missa às 19.00h com o Agrupamento de Escuteiros da Benedita
Dia 22: Rota das Capelas - com inicio às 8.30h na Capela do Casal do Guerra e termina às 17h com missa, na Capela da Ribafria 
            Das 18h às 00.00h, Sunset JMJ na Praça Damasceno Campos 
Dia 23: Passagem da Cruz por supermercados, mercado e Lares 
            Missa  às 11.00h, animada pelos jovens e transmitida pela Radio Renascença 
            Entrega dos símbolos da Jornada a Lisboa 

Refrães do XXVII Domingo do Tempo Comum – 9 de Outubro 

Entrada Quero cantar o vosso nome. Quero alegrar-me e exultar em Vós. Cantarei 
as vossas maravilhas, Cantarei Senhor. 

Salmo Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. 

Apres. Dons Crê em Jesus e serás salvo. Crê em Jesus, crê em Jesus e serás salvo. 

Pós-Comunhão Águas das fontes dos rios e dos mares, louvai o Senhor. Louvai, bendizei 
o Senhor. Louvai o Senhor! 

Final Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor. 
Por tudo o que Ele fez por mim. 

Comunhão Apareceu entre nós um grande Profeta, apareceu entre nós um grande 
Profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXIX do T. Comum - 16 de Outubro 
 

* Ex 17, 8-13       * Sl 120     * 2 Tim 3,14 - 4,2     * Lc 18, 1-8 
 

   A Palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-nos a manter com 
Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente: só 
dessa forma será possível ao crente aceitar os projectos de Deus, compreen-
der os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, acreditar no seu amor. 
   O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem fica insensível diante 
do sofrimento do seu Povo… Os crentes devem descobrir que Deus os ama e 
que tem um projecto de salvação para todos os homens; e essa descoberta 
só se pode fazer através da oração, de um diálogo contínuo e perseverante com Deus.  
   A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no mundo e salva o seu Povo servindo
-Se, muitas vezes, da acção do homem; mas, para que o homem possa ganhar as duras bata-
lhas da existência, ele tem que contar com a ajuda e a força de Deus… Ora, essa ajuda e essa 
força brotam da oração, do diálogo com Deus. 
   A segunda leitura, sem se referir directamente ao tema da relação do crente com Deus, 
apresenta uma outra fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem: a Escritura 
Sagrada… Sendo a Palavra com que Deus indica aos homens o caminho da vida plena, ela 
deve assumir um lugar preponderante na experiência cristã.                                 In Dehonianos 

 

 

CRUZ DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE DE LISBOA 
A Cruz da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa vai estar na nossa Paróquia de 20 a 23 de outubro. 
Para a receber, temos programadas várias actividades onde toda a comunidade é convidada a participar, especialmente os jovens. 

Dia 20: Receção da Cruz às 19.00h, seguida de oração do terço na Igreja Paroquial 

Missa às 19.00h com o Agrupamento de Escuteiros da Benedita 
com inicio às 8.30h na Capela do Casal do Guerra e termina às 17h com missa, na Capela da Ribafria  

Das 18h às 00.00h, Sunset JMJ na Praça Damasceno Campos - festa, comida, bebida e música. 
Dia 23: Passagem da Cruz por supermercados, mercado e Lares  

Missa  às 11.00h, animada pelos jovens e transmitida pela Radio Renascença  


