
JANEIRO 2023                                                 INFORMAÇÕES  

Domingo - 15 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Zona 2: Missa de Festa de Santo Amaro, com almoço e jantar 

II Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial   
do Tempo  14.30h    Abertura da Sala de Chá 

Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
2ª feira - 16 20.30h    Zona 13: reunião na Casa da Criança 
 21.00h    Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 17 18.30h    Reunião de catequistas de adolescência 
 21.00h    Reunião de catequistas Say Yes 
5ª feira - 19 19.00h    Missa na Igreja  dos Candeeiros 
6ª feira - 20 21.00h    Reunião do Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial de Benedita 
Sábado - 21 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese  

 16.30h    Missa na Igreja da Ribafria 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 22     Solenidade de São Vicente—Padroeiro principal do Patriarcado 

 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
III Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial—Festa da Palavra    

Comum 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
 16.00h    Oração pelas Vocações orientada pelos Leitores 
 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: 
27 de Janeiro: reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos às 21.00h 

 15.00h    24 horas de Oração pela JMJ Lisboa 2023 -Vigararia Alcobaça–Nazaré  

do Tempo  12.30h    Baptismo 

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. 

24 horas de Oração pela JMJ Lisboa 2023 
 
A organização das Jornadas, fez uma proposta de oração pela JMJ, com 
24 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, com inicio às 15h do 
dia 21, até às 15h do dia 22 de Janeiro. A nossa Vigararia, distribuiu 
estas horas pelas várias Paróquias, ficando a nossa Paróquia responsá-

vel das 01h às 03h do dia 22 de Janeiro na Capela de São Paulo, no Cento Comunitário.  

Paróquia 
da Benedita 

Nº 914 
15 de Janeiro de 

2023 II Domingo do Tempo Comum - Ano A 

    

Papa Bento XVI - «Como um simples trabalhador da vinha do Senhor» 
 

   Neste últimos dias, assistimos à partida do nosso 
Papa Bento XVI para a casa do Pai.  
   Muitas coisas se têm dito na comunicação social 
sobre ele. Muitas avaliações, comentários e balanços 
acerca da vida do Papa Bento XVI têm preenchido 
tempos de antena, todavia tudo isto ficam muito 
aquém daquilo que ele foi, tanto como pessoa, como 
pastor da Igreja. Penso que muito iremos ainda des-
cobrir e a história nos ajudará com o seu contributo.  
   Por 5 vezes que privei com o Santo Padre, porém surpreendeu-me muito, na primeira 
vez, a sua pequena estatura. Recordo-me como isso me marcou quando o acompanhei 
também na sua visita a Israel. Tive o privilégio, por graça de Deus, de concelebrar a euca-
ristia no monte do precipício em Nazaré, muito perto da sua pessoa.  
    

   Recordo outro episódio que vivemos com o Santo Padre, nas Jornadas Mundiais de 
Juventude Madrid em 2011, no aeroporto dos 4 ventos. Na noite da vigília, enquanto se 
iniciou a oração, levantou-se uma tão grande tempestade com chuva, rajadas de ventos 
fortes e cruzados. No meio da tempestade, ninguém arredou pé, falhou a iluminação, des-
truiu algumas tendas, tal como a tenda onde se guardavam as hóstias para serem consa-
gradas na eucaristia do dia seguinte. Enquanto a oração esteve interrompida por algum 
tempo, a protecção civil teve que avaliar a estrutura do palco, onde o Papa Bento XVI se 
encontrava com bispos, e alguns jovens. A cruz das jornadas tombou mas não feriu nin-
guém. Podia ter-se dado uma catástrofe. O Papa Bento XVI estava sereno e sorridente, e 
quando apareceu a Custódia com o Santíssimo Sacramento, por meio dum sistema elevató-
rio, o vento amainou repentinamente e o céu ficou surpreendentemente estrelado. Abateu
-se um silêncio esmagador, na presença de mais de um milhão e meio jovens. Naquele 
momento, pareceu-me S. Pedro ao leme do barco, açoitado pelos ventos e tempestade, e 
nós dentro da barca da Igreja com Jesus a dormir. Com a manifestação Jesus, ele voltou a 
dizer à tempestade: «Cala-te e está quieto». E tudo ficou calmo. 
 

   O Papa Bento XVI, marcou-me pela sua humildade desde o início do seu Pontificado, 
«como um simples trabalhador da vinha do Senhor», no entanto foi-se manifestando uma 
grandeza de interioridade profunda, cheia de sabedoria. A sua sabedoria, a sua capacidade 
dialogar com o mundo, e o seu amor pelo Senhor, pela Igreja e a pela fé, marcaram toda a 
sua missão, até ao ponto de saber reconhecer os seu próprios limites, sem nunca descer da 



cruz. Continuou sempre a servir o Senhor no silêncio da sua vida e em profunda oração.   
Não tenho dúvidas que convivemos com um Doutor da Igreja discreto e simples.  
   Estou certo que continuará, junto de Deus, a interceder por nós, ainda peregrinos.  
   As suas últimas palavras são um verdadeiro testamento espiritual: «Jesus, eu amo-te». 
Nestas palavras se resume o essencial de toda a nossa vida, aprendamos amar Jesus. Deus, 
só basta.  
Obrigado Papa Bento XVI pelo dom que foste para nós. Ora pro nobis.        
                                                                                                                              Pe. Gianfranco Bianco 

Programa da  
Festa dos Padroeiros 

 

Missa do Tríduo de Preparação: com o 
Cónego José Miguel Barata Pereira 
 

30 de Janeiro (segunda-feira) 19.30h 
31 de Janeiro (terça-feira) 19.30h 
1 de Fevereiro (quarta-Feira) 19.30h 
 

Sábado* 04 de FevereiroSábado* 04 de Fevereiro  
15.30h – Concentração dos Padroeiros e das Fogaças 
16.00h – Missa dos Padroeiros e das Zonas 
17.30h – Rancho Folclórico da Beneditra 
19.30h – Jantar   
22.00h – David Germano 
  

Domingo* 05 de FevereiroDomingo* 05 de Fevereiro  
11.00h – Missa solene, procissão 
(acompanhada pela Banda Filármónica da Vestiaria) 
             – Bênção e consagração dos Bebés  
12.30h – Almoço  
16.00h – Actuação da Escola de Música da ADESO 
17.00h— Cavaquinhos da Uni. Senior da Benedita 
18.30h—Actuação de “Dia de Folga” 
19.30h – Jantar  
 

Como preparação para a festa passarão pelas diversas 
zonas, voluntários para entregar uma mensagem do 
nosso pároco. Agradecemos generosamente a colabora-
ção de todos. 

Missa ferial  
 

Durante o Tríduo de preparação 
para a festa, suprime-se a missa 
das 8.30h. Toda a comunidade 
está convidada a participar na pre-
paração, às 19.30h.. 

Procissão dos  
Padroeiros 

  

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 Procis-
são. Não precisam ser colchas 
especiais, podem ser de qualquer 
cor. 

Oferta de flores para os andores de Santa Maria e São Brás 
Se alguém quiser oferecer ou comparticipar nas despesas das flores para os andores de 
Santa Maria e São Brás, agradecemos que entrem em contacto com o cartório paroquial até 
ao dia 29 de Janeiro. 

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 

Refrães do II Domingo do Tempo Comum - 15 de Janeiro 

Entrada Fiz de ti a luz das nações para que a minha salvação chegue até aos confins 
do mundo 

Salmo Eu venho Senhor, para fazer a vossa vontade. 

Apres.  dons O Espirito do Senhor está sobre Mim. Ele Me enviou para anunciar aos 
pobres o Evangelho do Reino. 

Comunhão Este é Aquele de Quem João dizia: Eu vi e atesto que Ele é Filho de Deus. Eu 
vi e atesto que Ele é Filho de Deus.  

Pós-
Comunhão 

Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda, preparais a mesa 
para mim. 

Final Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre meu salvador. Tu és Deus, Tu és 
amor, Tu me chamas eis-me aqui. 

Liturgia do próximo Domingo: III Domingo do T. Comum, Ano A , 22 de Janeiro 
 

S. Vicente, Padroeiro do Patriarcado de Lisboa 
  

    * Sir 51, 8-17          * Sal 58        * 2 Cor 1, 3-7        * Mt 10, 17-22  
 

   Por édito imperial do ano de 303 as perseguições aos cristãos da 
Península Ibérica ganharam contornos de extrema violência. Neste 
tempo o diácono Vicente, de Saragoça, dotado na cultura e na retóri-
ca, não se coibiu de anunciar o Evangelho. Foi martirizado juntamen-
te com o seu bispo, Valério. 
   É festejado solenemente no Patriarcado de Lisboa, do qual é 
padroeiro principal.                                                                    In Dehonianos                                               

Festa da Palavra—4ª ano de catequese 
4 

No dia 22 de Janeiro, os catequisandos do  4º ano, celebram a Festa da Palavra 
na missa das 11.30h.  

CATECUMENOS 
 

Pede-se às catequistas que 
entreguem no cartório, o 
nome das crianças que andam 
pela primeira vez na cateque-
se e que não têm o Baptismo 
ou ainda não fizeram nenhum 
rito. 

Grupo Coral da Catequese 
 

As crianças e jovens da catequese são convidadas a par-
ticipar no coro para animação das missas dedicadas à 
catequese. A próxima missa é no 
dia 22de Janeiro às 11.30h. 
Para isso basta comparecer no 
ensaio dia 21 de Janeiro, às 14h30 
na Igreja Paroquial.  


