
JANEIRO 2023                                                 INFORMAÇÕES  

Domingo - 1 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Solenidade de     A Sala de Chá está encerrada 
Santa Maria, 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Mãe de Deus 21.00h    Oração pela Paz na Igreja Paroquial  

3ª feira - 3 18.30h    Reunião de catequistas de adolescência 
 21.00h    Reunião de catequistas Say Yes 
4ª feira - 4 21.00h    Reunião para os pais dos catequisandos do 4º ano 
 21.00h    Reunião da comissão da Festa dos Padroeiros com os responsáveis 

de Zona  
5ª feira - 5 10.00h    Reunião do clero da Vigararia (não há confissões depois da missa) 
 19.00h    Missa na Igreja da Ribafria 
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismático, 

aberta a toda a comunidade 
Sábado - 7 16.30h    Missa na Igreja dos Freires 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 8 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Zona1:  Missa de Festa de aniversário da APZ  seguida de almoço 
Epifania 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  - animada pelos Escuteiros 

     Escuteiros: Sorteio do Cabaz dos Reis 
 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
 16.00h    Reunião do grupo da L.I.A.M. 
 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; sábado das 10 às 11h 
 

EM AGENDA: 
10 de Janeiro: Reunião com os responsáveis de cada ano da Catequese às 21.15h 
11 de Janeiro: Reunião com a Equipa de CPM às 21.15h 
13 de Janeiro: Reunião para os pais dos adolescentes (maiores de 14 anos) e jovens, para 
esclarecimento das JMJ Lisboa 2023, às 21.00h 
15 de Janeiro: Zona 2 - Missa de Festa de Santo Amaro às 11.30h seguido de almoço 

Oração pela Paz 
 

  No dia 1 de Janeiro às 21.00h vai realizar-se a Oração pela Paz, na Igre-
ja Paroquial, organizada pelos jovens.   
Se nos outros anos era importante rezarmos pela Paz, neste momento 
em que ainda permanece a guerra na Ucrânia, pedir-mos a Paz, é ainda 
mais urgente.   Convidamos todos a participar. 

A Paróquia da Benedita deseja a todos um 

Bom Ano 2023 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 912 
1 de Janeiro de 

2023 Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus - Ano A  

FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO 
   
   Continuam abertas as inscrições para as famílias que pretendam receber peregrinos 
que participem na JMJ Lisboa 2023, de 1 a 6 de Agosto.   
   O acolhimento de peregrinos é uma forma de participar na Jornada Mundial da 
Juventude, recebendo a Cristo em casa e ajudando os jovens a terem a melhor expe-
riência possível na sua vivência ao longo da semana da Jornada.  
   Os requisitos necessários para se inscreverem são:  
   - Cada família tem de acolher um mínimo de 2 peregrinos por família/casa. 
   - O espaço necessário é um mínimo de 2 m2 por peregrino, não sendo obrigatório ter 
camas individuais. 
   - Deverão garantir apenas para esses dias os respectivos pequenos-almoços e se, 
possível, transporte de e para a Paróquia. 
   - Não é necessário saber falar o idioma dos peregrinos que acolhem. O mais relevan-
te é que a família tenha a disponibilidade de acolher os peregrinos com generosidade 
e de forma calorosa, contribuindo para tornar a sua experiência memorável. 
   - As inscrições podem ser feitas no Cartório ou junto das/dos responsáveis de Zona, 
preenchendo uma ficha de inscrição.  
    

 TESTEMUNHO DE UM JOVEM PARTICIPANTE NA JMJ DE PARIS 1997 ,  
SOBRE O ACOLHIMENTO 

 

Participei no ano de 1997, nas JMJ de Paris, com o Papa João Paulo II 
(…) A nível Espiritual e de reflexão, não aproveitei muito, pois a logística para ida e volta 
dos espaços de acolhimento e de encontros de reflexão absorveu demasiada atenção em 
detrimento do silêncio e da escuta. Saber onde ficar, onde comer, horários transportes, 
provocou muito desgaste e cansaço. 
(…) O que mais me marcou e que se estendeu pelos anos seguintes, foi a experiência vivida 
com a família que me acolheu. Recordo-me hoje e tenho essa memória bem presente! O Sr. 
Jaques (Senhor de cabelo branco, já reformado e com alguns problemas de coração, com 

 



Festa da Palavra—4ª ano de catequese 
 

No dia 4 de Janeiro há uma reunião para os pais dos catequisandos do  4º 
ano,  às 21.00h, no Centro Comunitário, para preparação da Festa da Palavra. 
A Festa da Palavra está prevista para dia 22 de Janeiro, na missa das 11.30h.  

Sala de Chá – Janeiro 

Em Janeiro os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou 
pelos próprios grupos e o serviço assumido por voluntários 
ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:  
 

                         Fornecimento:                     Equipas de serviço:  
    8  Janeiro            Zona 6                catequese 10º ano  
  15 Janeiro            Zona 7          E.N.S. Benedita 1 
  22 Janeiro            Zona 8          Tiago, Zita e Aida 
  29 Janeiro            Zona 9                 Isabel, Caridade e São Freire 

Responsáveis de 
Zona 

 
Convocam-se as/os res-
ponsáveis de Zona, para 
uma reunião com a 
Comissão de Festa dia 4 
de Janeiro às 21.00h 
 

uns 60 anos) foi-nos buscar na sua bicicleta e na companhia da sua cadela (igual à do 
“TINTIN” dos desenhos animados)  a um pavilhão desportivo onde estavam muitos jovens 
portugueses na Localidade de “Achers-Ville” (dista a uns 100 Kms de Paris e a cerca de      
1 hora de caminho por comboio), e trazia uma lista com 5 Jovens: eu mais 4 jovens(…) E lá 
fomos nós com ele a pé até a sua casa que distava cerca de 2 Kms a pé desde o pavilhão 
desportivo. 
Chegados a sua casa, encontrámos a sua esposa, senhora também dos seus 55/60 anos, 
muito simpática tal como o marido. A casa era pequena mas acolhedora, muito limpa e 
devidamente preparada no 1º andar para nós cinco. 
Não tendo essa obrigação, no último dia ofereceram-nos o jantar, foi uma confraternização 
forte com distribuição de lembranças e agradecimentos. 
Passei a corresponder-me com esta família de acolhimento com regularidade pelo Natal.(.) 
No ano de 2000, ou seja, 3 anos depois das Jornadas, casei e fui de Lua de Mel a Paris. 
Aproveitei a minha estada em Paris e fui com a minha esposa até “Achers Ville” a casa da 
família que outrora me acolheu, para lhes fazer uma surpresa. 
Em 2004 nasceu a minha Filha Madalena, por carta dei essa novidade no Natal de 2004 a 
esta família de acolhimento, tendo a senhora um mês depois enviado uma camisola de lã, 
feita por ela para aminha filha. 
No entanto por volta do ano 2010, por relaxe meu, deixei passar… e perdeu-se o contacto 
regular. Os laços de amizade criados com a família que me acolheu, foi o mais marcante 
destas jornadas.  
 Apesar de não ter feito a experiência da 
escuta do coração nem uma experiência for-
te de espiritualidade, o conselho que diria 
aos jovens é:  
- São sempre encontros marcantes para boa 
parte dos Jovens e quem sabe “TU” não 
serás um deles. Atreve-te a participar numa 
Jornada Mundial da Juventude! 
                                                             Sérgio Costa 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA       Tel. do Cartório: 262929113  / 910009931     

 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 

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 e domingo às 17,30 h. 
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas. 

Refrães para a Solenidade Santa Maria, Mãe de Deus  – 1 de Janeiro 

Entrada Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rei que rege o céu e a terra pelos séculos 
dos séculos, que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. 

Salmo Deus tenha compaixão de nós. Ele nos dê a sua bênção. Deus tenha compaixão de nós 

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

Comunhão O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, filho de Deus, nascido da 
Virgem Maria. 

Pós-
Comunhão 

O povo de Deus te aclama, Nossa Senhora da Paz. O mundo chama por ti, és Mãe 
de Deus, nossa Mãe. Avé, Avé Nossa Senhora da Paz. 

Final Ah! Vinde todos à porfia, cantar um hino de louvor, hino de paz e d’alegria qu’os 
Anjos cantam ao Senhor! Gloria in exelsis Deo. 

Liturgia do próximo Domingo: Epifania do Senhor - 8 de Janeiro 
 

* Is 60, 1-6           * Sl 66 (67)      * Ef 3, 2-3a.5-6    * Mt  2,1-12 
 

A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os 
homens… Ele é uma “luz” que se acende na noite do mundo e atrai a si 
todos os povos da terra. Cumprindo o projecto libertador que o Pai nos 
queria oferecer, essa “luz” incarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens, con-
duziu-os ao encontro da salvação, da vida definitiva. 
A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que transfigurará Jerusalém 
e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo. 
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de Jesus vêm os “magos” 
do oriente, representantes de todos os povos da terra… Atentos aos sinais da chegada do Mes-
sias, procuram-n’O com esperança até O encontrar, reconhecem n’Ele a “salvação de Deus” e 
aceitam-n’O como “o Senhor”. A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém torna-se ago-
ra um dom que Deus oferece a todos os homens, sem excepção. 
A segunda leitura apresenta o projecto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir 
toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos – a comu-
nidade de Jesus.                                                                                                                     In Dehonianos 

Almoço de aniversário da APZ—Algarão 
 

No domingo dia 8 de Janeiro, há um almoço na Zona 1, na APZ, com a seguin-
te ementa:  sopa Juliana, mão de vaca com grão; bitoques e sobremesas. 


