PASTORAL DA CATEQUESE - 2017

1-INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS
- As pessoas, com 16 anos completos,que
pedirem o Batismo serão acolhidas, no momento da solicitação do pedido, e acompanhadas, por um ano, seguindo as orientações do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos
(RICA). No momento do Batismo, receberão
também a Crisma e a Eucaristia.
Casal Responsável: Gasperini e Eleni- Fone: 3882-5897
2- INFÂNCIA MISSIONÁRIA
- As crianças com 6 e 7 anos de idade
poderão participar da Infância Missionária, aos sábados, das 09:30h às 10:30h,
nas Salas do Catebrincando.
Coordenação Paroquial: Gisela Alessandra Daroz -Fone: 99671-8282

3- CATEQUESE DE 1ª EUCARISTIA
A partir de 2017, a preparação terá duração
de3 anos -A idade para iniciar a preparação para
a 1ª Eucaristia será de 8 anos completos -Local e
Horário dos Encontros: quartas-feiras, das 18h
às 19:30h e aos sábados, das 09:30h, às 11h, nas
Salas de Catequese, no Estacionamento da Matriz
- A Inscrição será feita na Secretaria Paroquial
durante o mês de janeiro de 2017 -Início dos
Encontros de Catequese: dia 08 de fevereiro de
2017 -Os pais e seus filhos catequizandos, juntamente com os Catequistas, participam da Missa dominical, na Matriz,
às 09h. Caso não seja possível na Matriz e nesse horário,na igreja e no
horário que lhes é mais favorável - Os pais dos catequizandos, no início do
ano receberão a Carteira de sua presença nas Missas.

- COORDENAÇÃODA CATEQUESE DE 1ª EUCARISTIA:1º
ANO:Renata Angélica Pilan - Fone: 99798-0252 - 2º ANO: Eda Leticia Grassi Barbosa - Fone: 99605-2990- 3º ANO: Adriana Nogueira
Mello - Fone: 99759-0976 - Coordenação Paroquial da Catequese de
1ª Eucaristia: Ângela Maria Riquete Caetano - Fone: 3354-1204 - A
Catequese de 1ª Eucaristia está também presente nas Capelas Divino Pai
Eterno e São Cristóvão.
4- PASTORAL DOS ADOLESCENTES
A Paróquia está organizando o trabalho com
os Adolescentes que já fizeram a 1ª Eucaristia e estão aguardando a preparação para a Crisma.
-A Inscrição poderá ser feita na Secretaria
Paroquial durante o mês de janeiro de 2017.
Início das atividades, na primeira semana de
fevereiro. Coordenação Paroquial: André
Palamonte - Fone: 99809-5018
5- PASTORAL DA CRISMA
- A preparação para a Crisma tem a duração de 1 ano.
O crismando, ao fazer a Crisma,no mês de novembro de
2017, deve estar com 14 anos completos - Os Encontros
da Crisma são às quartas-feiras, das 19h às 20:30h e
aos domingos das 10h às 11:30h, nas Salas da Catequese, entre a Casa Paroquial e o Salão - A Inscrição deve
ser feita na Secretaria Paroquial durante o mês de janeiro de 2017 - Início dos Encontros: 08 de fevereiro de 2017.Coordenação Paroquialda
Crisma:Glória Guilera Catelán -Fone:3814-1800 / 98123- 3119
6- PASTORAL DA CATEQUESE DE ADULTOS
As pessoas com 16 anos completos, que já
foram batizadas, mas ainda não fizeram a 1ª
Comunhão, nem a Crisma; ou, estão amasiadas ou casadas somente no civil, se quiserem
poderão regularizar essa situação participando dos Encontros da Pastoral da Catequese de Adultos.
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO,
RESPEITANDO O ESPAÇO DO
OUTRO, E TRABALHANDO
PARA O BEM DE TODOS!
Editorial

dada ao Projeto de reformas do
Salão Paroquial e de acessibilidade e pintura externa da igreja Matriz, estabelecido pelo Conselho
Administrativo Paroquial (CAP)
e aprovado pelo Colégio de Consultores da Arquidiocese de Botucatu, que acreditamos possa ser
executado no período de 5 anos,
que é o tempo que corresponde à

Provisão que tenho como Pároco
desta Paróquia.
Que Deus nos ajude e Senhora Santana nos proteja! E que o
nosso Coração seja cada vez mais
parecido com o Coração de Jesus!
Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco –
jhergesse@gmail.com
Acesse:www.scjbotucatu.com.br

CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

Pastoral da Catequese de Adultos - 1ª Comunhão de
Adultos – Matriz- 12/11/2016
Irmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
Ao concluir o ano, quero, no
exercício da função de Pároco,
expressar publicamente os meussinceros agradecimentos a todos
os paroquianos e paroquianas da
Paróquia Sagrado Coração de Jesus!

EXPEDIENTE

Informativo Paroquial
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Seja pela presença e colaboração nas diversas Pastorais, Movimentos e outros serviços pastorais que generosamente exercem,
como pelas orações e, sobretudo
pelo respeito que demonstram em
relação à minha pessoa e ministério pastoral , que vai além daquilo
que eu poderia merecer!
Não poderia deixar de agradecer a contribuição consciente e
perseverante dos nossos Dizimistas; as ofertas que muitos participantes depositam nas cestinhas,
no momento do Ofertório, nas
Missas; as doações colocadas nas
cofres das Capelinhas ou deixadas na Secretaria Paroquial para
a compra das cestas básicas, que
através dos Vicentinos, a Paróquia entrega mensalmente às famílias carentes!
Ainda mais: agradecer pelaajuda econômica que vem sendo

As
professoras
Ivanira
Tardivodo
Amaral (Cordenadora – primeira à direita) , Kátia Aparecida
Magalhães Palhares
( primeira na frente)
e Edorilda Pizzigatti Diniz de Almeida
(primeira à esquerda),
com as 6 alunas deste
ano. O Curso de Alfabetização de Adultos
é de 2 anos. As aulas recomeçam
no mês de fevereiro de 2017, com
esta turma no segundo e último ano,

e uma nova turma. A inscrição para
a nova turma deve ser feita, no mês
de janeiro, na Secretaria Paroquial.

FELIZ E SANTO
NATAL PARA
TODOS!
ABENÇOADO
2017!
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IGREJA: NATUREZA E MISSÃO
Pela vida da Igreja
e salvação do mundo
Este nosso Concílio deixará à
posteridade a imagem da Igreja
que esta Aula representa, assim
repleta de Pastores que professam a mesma fé, e respiram a
mesma caridade; que estão unidos pela comunhão de oração, de
disciplina, de entusiasmo; como
isto é maravilhoso - todos desejarem uma só coisa: oferecer-se
como Cristo, nosso mestre e Senhor, pela vida da Igreja e pela
salvação do mundo.
O Concílio, porém, não deixa
apenas à posteridade a imagem
da Igreja, mas também o patrimônio da sua doutrina e dos seus
mandamentos, isto é, o depósito
que Cristo lhe confiou; depósito que no decurso dos tempos
os homens sempre meditaram,

Este depósito, vivo pela divina virtude da verdade e da
força que o constituem, deve
ser considerado apto para vivificar todo o homem que o acate

piedosamente e dele alimente a
sua própria vida.Papa Paulo
VI – Discurso na última sessão pública do Concílio Vaticano II – Roma – 07/12/1965

PARA REFLETIR

transformaram, por assim dizer,
no próprio sangue e exprimiram
de algum modo no seu viver; depósito que agora, aclarado em
muitos pontos, foi estabelecido e
ordenado na sua integridade.

RCC – PLANTÃO DE ACOLHIDA
Desde
a
última semana do mês
de
novembro,
a
Paróquia,com a colaboraçãoda Renovação
Carismática Católica
- RCC - está com o
Plantão de Acolhida
(acolher, ouvir, rezar
e orientar ) na Matriz,
nos seguintes horários:
2ª , 4ª e 6ª feira: das
09h às 11:30 / 3ª e 5ª
feira: das 14h às 17h. A RCC está estudandoa possibilidade de Plantão
de Acolhida também no horário de almoço.

Charles Plumbera piloto de
avião na guerra
do Vietnã. Depois de muitas
missões,
seu
avião foi abatido. Plumb saltou
de paraquedas.
Foi capturado e
passou seis anos
numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua experiência e o que havia aprendido na prisão.
Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem, que sorriu, dizendo:
-Olá, você é Charles Plumb, era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?
-Sim, como sabe? – perguntou Plumb, espantado.
-Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou
bem, não é verdade?
Plumb quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu:
— Funcionou perfeitamente, caso contrário não estaria aqui
hoje. Devo minha vida a você!
Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir,
pensando:
- Quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse
“Bom Dia”? Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz.
Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida
de pessoas que nem conhecia. Agora, Plumb inicia suas palestras
perguntando à platéia: -Quem dobrou seu paraquedas hoje?
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA:
VER, JULGAR E AGIR

33º Domingo do
Tempo Comum:
Dia Mundial
dos Pobres
À luz do “ Jubileu
das Pessoas Excluídas Socialmente” ,
celebrado quando
já se iam fechando
as Portas da Misericórdia em
todas as catedrais e santuários do mundo, intuí que, como
mais um sinal concreto deste

Ano Santo extraordinário, se
deve celebrar em toda a Igreja, na ocorrência do XXXIII
Domingo do Tempo Comum,

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O BATISMO
1- É aconselhável que
a criança seja batizada
logo nos primeiros meses de vida.
2- As crianças com 7 anos
completos, são matriculadas na Catequese da 1ª
Comunhão, e depois de
um período de preparação, são batizadas.
3- O batizado deve ser
realizado na Paróquia onde os pais da criança residem ou participam. Numa outra Paróquia, com a transferência assinada pelo
Pároco da Paróquia de origem.
4- Os pais devem escolher para Padrinhos de seus filhos pessoas
católicas participantes, solteiras crismadas ou, se estão morando
juntos, casados no religioso.
5- Casais amasiados, casados somente no civil e casais de 2ª
União, podem pedir o Batismo para seus filhos; mas, devido a
essa situação irregular, não podem ser Padrinhos de Batismo,
Crisma ou de Casamento.

o Dia Mundial dos Pobres.
Será um Dia que vai ajudar
as comunidades e cada batizado
a refletir como a pobreza está
no âmago do Evangelho e tomar
consciência de que não poderá
haver justiça nem paz social enquanto Lázaro jazer à porta da
nossa casa (cf. Lc 16, 19-21).
Além disso, este Dia constituirá uma forma genuína de

nova evangelização (cf. Mt
11, 5), procurando renovar o
rosto da Igreja na sua perene
ação de conversão pastoral
para ser testemunha da misericórdia. Papa Francisco
– Carta Apostólica Misericordia et Misera - Na Conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia
- Roma - 20/11/2016

VIVER COM SABEDORIA
O burro, o leão e a
raposa
Um burro encontrou
uma pele de leão que um
caçador tinha deixado
largada na floresta. Na
mesma hora o burro vestiu a pele e inventou a
brincadeira de se esconder numa moita e pular
fora sempre que passasse algum animal.
Todos fugiam correndo assim que o burro aparecia. O burro
estava gostando tanto
de ver a bicharada fugir dele
correndo que começou a se
sentir o rei leão em pessoa
e não conseguiu segurar um
belo zurro de satisfação.
Ouvindo aquilo, uma raposa
que ia fugindo com os outros
parou, irou-se e se aproximou
do burro rindo:
– Se você tivesse ficado

quieto, talvez eu também tivesse levado um susto. Mas
aquele zurro bobo estragou
sua brincadeira!
Moral da História: Uma
pessoa pode enganar os outros com o traje e a aparência,
mas seus atos e suas palavras
logo irão mostrar quem ela é
de fato. Autor: Esopo

Informativo Paroquial
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MORAL CATÓLICA: UM PROJETO
DE REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

Papa Francisco e os Novos Cardeais em visita ao
Papa Emérito Bento XVI – Roma - 19/11/2016

Ética da vida e
ética social
A encíclica Humanævitæ sublinha o significado
conjuntamente
unitivo e procriativo da sexualidade, pondo assim
como fundamento da sociedade
o casal, homem
e mulher, que se

PASTORAL DO BATISMO – NUMA
DIMENSÃO MISSIONÁRIA

Seguindo as orientações do atual Diretório Arquidiocesano da
Pastoral dos Sacramentos, estamos
organizando as 4 Equipes da Pastoral do Batismo:1-Equipe Pré-Batismo:visitar as famílias que
estão esperando pelo nascimento
de seus filhos, acompanhando e
orientando-as para o Batismo;
Casal Coordenador: a ser indi-

cado Fone: /2-Equipe de Preparação: são duas Equipes, uma
responsável pela preparação no
1º sábado, das 19h às 22h e, outra, no 2º Domingo, das 09h às
12h. Casal Coordenador: Gisele e Rogério silva -Fone: 33610434/99147-4069/ 3 -Equipe de
Celebração:acolher, organizar
e ajudar na celebração do Batismo.Casal Coordenador: Célia e
Irineu Asso Fone: 3354-0443 -/
4-Equipe Pós- Batismo: visitar as
famílias das crianças batizadas,
residentes na Paróquia, com encontro mensais, durante um ano.
Casal Coordenador:Angélica e
Émerson Gamito-Fone:3813-1748
Casal Coordenador Paroquial
da Pastoral do Batismo: Fernanda e Udson Bassetto - Fone:
99759-0942

acolhem reciprocamente na distinção e na complementaridade; um
casal, portanto, aberto à vida.
Não se trata de uma moral meramente individual: a Humanævitæ indica os fortes laços existentes
entre ética da vida e ética social,
inaugurando uma temática do Magistério que aos poucos foi tomando corpo em vários documentos,
sendo o mais recente a encíclica
Evangeliumvitæ de João Paulo II.
A Igreja propõe, com vigor,
esta ligação entre ética da vida

e ética social, ciente de que não
pode “ter sólidas bases uma sociedade que afirma valores como
a dignidade da pessoa, a justiça
e a paz, mas contradiz-se radicalmente aceitando e tolerando
as mais diversas formas de desprezo e violação da vida humana,
sobretudo se débil e marginalizada”. Papa Bento XVI – Encíclica Caritas in Veritate- Sobre o
desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade,
nº 15 - 29/06/2009

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA

A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

Despachos, feitiços e
macumbas(2ª parte )
Essas coisas “pegam”, ou seja,
produzem efeito na vida das pessoas às quais são direcionadas? Na
verdade, “pegam” em quem tem
medo... Não é a coisa que “pega”;
é a pessoa medrosa, insegura e fragilizada que acaba por fazer que
aconteça em sua vida aquilo de que
tem medo e que soube que fizeram
contra ela. Ou, então, passa a acreditar que tudo o que acontece de
negativo em sua vida é consequência dessas coisas. Esclarecendo:
1º ponto:Há
pessoas que
acreditam que conseguem inter-

ferir negativamente na vida de
outras... E as suas práticas, embora fruto da maldade e das
quais serão as primeiras vítimas,
são por elas realizadas com convicção. Outras, sabem que o que
estão fazendo é pura enganação
e que aqueles que as procuram
não passam de “trouxas”.,, Mas,
mesmo assim, continuam fazendoporque movidas pelo desejo
de ganhar dinheiro.
2º ponto: Por outro lado, quem
procura por esse tipo de coisa ou
busca esse tipo de “ajuda” , geralmente são pessoas supersticiosas,
fracas na fé, fragilizadas espiritualmente e necessitadas de resposta imediata para seus problemas.
Acabam, por isso mesmo, sendo
presas fáceis dessas pessoas maldosas e sem escrúpulos. O pior,
é que quando percebem que estão
sendo enganadas, quase sempre,
já é tarde demais.Continua...
Pe. José Hergesse
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FAMILIA: HARMONIA CONJUGAL
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS!

Pastoral Familiar - 1º Encontro dos Namorados – Capela
Santo Expedito – 23/10/2016

O PROCESSO DE NULIDADE MATRIMONIAL
As pessoas que se casaram no religioso, se separaram, e hoje estão
vivendo em 2ª União, se quiserem,
poderão dar entrada no Processo de
Nulidade Matrimonial. Ou seja, para
que a Igreja possa avaliar as condições do primeiro casamento, se foi
válido ou não. Quando as condições não são preenchidas, o casamento é nulo, não existiu. A Igreja
não anula um casamento válido!
Ela pode, se for o caso, considerando todas as circunstâncias, afirmar que o casamento foi nulo.
Qual é o procedimento a ser seguido?
1- Retirar na Secretaria Paroquial o formulário com a indicação
dos documentos e as orientações necessárias.
2- Responder o Questionário ou Histórico do casamento anterior,
e procurar pelo Pároco, para uma primeira avaliação do conteúdo.
3- Completar a documentação exigida.
4- Quando a documentação estiver completa, a Paróquia envia o
Processo à Câmara Eclesiástica da Região Pastoral 1, de Botucatu,
para as devidas avaliações e encaminhamentos.
5- Essa, por sua vez, se tudo estiver de acordo com as exigências estabelecidas, encaminha o processo ao Tribunal Interdiocesano da Província Eclesiástica de Botucatu, com sede em Assis, SP.

Informativo Paroquial

Na continuação com o trabalho
que vinha sendo realizado, na Paróquia foi reestruturada a Pastoral
Familiar, agora assim constituída:
- Namorados: Fernanda Ferrari Spadoto e Alexandre Pires –
Fone: 99764-8398
- Noivos: Luciana Gottardo e
Paulo Grassi - Fone: 3354-0008
- ECC: Karina e Ricardo Chavari - Fone: 99615-0458
- Casais em 2ª União: Marisa
Bassetto e Renê Bernardo - Fone:
99686-6198
Coordenação Paroquial da
Pastoral Familiar: Vera e Fernando Morales – Fone: 3882- 2515

Cada grupo, composto de,
pelo menos 5 casais, de acordo
com seus objetivos e orientações da Pastoral Familiar, organiza suas atividades ao longo
do ano - Alguns eventos são
realizados em conjunto, como
exemplo a Semana da Família,
em agosto/ Sob a coordenação
paroquial, a cada 2 meses todos
os grupos, com todos os seus
membros, se reúnem para estudo de temas ligados à Pastoral Familiar - Em 2017, o tema
desses encontros será o estudo
da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco.

GRUPO DE APOIO À PESSOA IDOSA

A Paróquia está organizando uma Equipe de Apoio à
Pessoa Idosa (GAPI) com o objetivo de ajudar as pessoas idosas, que devido à falta de recursos financeiros ou de
interesse dos parentes, padecem dificuldades no momento
do banho ou de outros cuidados de higiene pessoal. A
Equipe, com pessoas voluntárias que se apresentarem,
será orientada, no mês de janeiro, por especialistas no
cuidado de Pessoas Idosas. O início das atividades está
previsto para fevereiro de 2017. No momento, a Equipe já
conta com 11 Voluntários! Quem quiser participar, favor,
deixar nome e telefone na Secretaria Paroquial.

Página 7

Informativo Paroquial

ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O DÍZIMO
Assim como Jesus precisou
e utilizou de bens materiais
para anunciar a Boa Nova,
assim também procede a
Igreja. Ela precisa evangelizar, e para tanto serve-se do
Dízimo como um meio, jamais como um fim. Uma comunidade
autenticamente Dizimista é uma comunidade evangelizada e evangelizadora. Ela encontra no Dízimo um meio privilegiado de dar
continuidade à missão de Jesus, contando com a participação de
todos os batizados e batizadas.
Seja você também um Dizimista da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus!
Faça sua Inscrição e retire o seu Carnê de Dizimista, no
Plantão do Dízimo, antes ou depois das Missas da Matriz
e Capelas , ou na Secretaria Paroquial!
A sua contribuição mensal você poderá entregá-la no
Plantão do Dízimo ou na Secretaria Paroquial

PAINEL DO DÍZIMO - Outubro 2016
- Total de Dizimistas: 895
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 520
- Novos Dizimistas: 5
- Total arrecadado: R$ 27.897,40

ATENDIMENTO PAROQUIAL

- SECRETARIA PAROQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sábado:
Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Angélica e Renata.
- BATIZADO: PREPARAÇÃO – 1º, 2º e 3º Domingo, das 09h às 11h,
no Salão Paroquial / BATISMO: 4º Domingo – Matriz – 10:30h.
- CASAMENTO: Sexta-feira: 20h / Sábado: 11h e 20h
- BENÇÃO DE CASAS E VISITAS AOS ENFERMOS: 6ª feira, das 9h às 11:30h.
Favor, deixar na Secretaria Paroquial, o nome, o endereço e o telefone, esclarecendo se é Benção de casa, confissão de Idoso ou doente ou Unção dos Enfermos.
- Confissões e Conversas pessoais com o Padre: 3ª, 5ª e Sáb – das 09h às 11:30h;
4ª e 6ª feira: das 14h às 17h. Em outros horários, combinar diretamente com o Padre.
- MARCAR MISSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marcadas na Secretaria Paroquial, pessoalmente ou por telefone. Nas Capelas, é marcada até 5 minutos
antes de começar a Missa. Cada pessoa marca uma Intenção por horário de Missa.
A Oferta é espontânea.
Acesse: www.scjbotucatu.com.br

BALANCETE MENSAL
OUTUBRO 2016

Entrada
1-Dízimo........................................................................................................... R$ 27.897,40
2-Coleta das Missas......................................................................................... R$ 14.806,10
3-Coleta das Missões....................................................................................... R$ 4.867,30
4-Secretaria Paroquial..................................................................................... R$ 1.650,03
5-Capelinhas.................................................................................................... R$ 2.888,65
6-Aluguéis e Muros........................................................................................... R$ 1.130,00
7-Publicidade Informativo Paroquial................................................................ R$
900,00
8-Cestas Básicas............................................................................................. R$
725,00
9-Rendimentos bancários................................................................................ R$ 1.267,52
10-Carnê da Reforma do Salão Paroquial....................................................... R$ 5.020,00
11-Bazar Paroquial........................................................................................... R$
666,00
12-Doações...................................................................................................... R$ 1.250,00
Total de Entrada................................................................................... R$ 63.068,00
Saída
1-Funcionários, Encargos Sociais, Férias e RPAs........................................... R$ 9.601,79
2-Mitra Arquidiocesana .................................................................................... R$ 6.028,30
3-Coleta das Missões....................................................................................... R$ 4.867,30
4-Côngrua........................................................................................................ R$ 2.972,80
5-Doação ao Seminário Arquidiocesano São José.......................................... R$ 1.485,00
6-Espórtula Diácono Luiz Carlos...................................................................... R$
880,00
7-Pastorais, Liturgia e Escritório ...................................................................... R$ 3.029,89
8-RPAs - limpeza das Capelas......................................................................... R$ 1.300,00
9-Aquisição, Consertos e Manutenção de Imóveis......................................... R$ 2.610,28
10-Cestas Básicas........................................................................................... R$
392,77
11-Telefone, TV e Internet ............................................................................ R$
731,72
12-Vestes Litúrgicas – Matriz e Capela Santo Expedito.................................. R$
874,20
13-Folheto de Missa......................................................................................... R$ 1.484.67
14-Água e Esgoto............................................................................................. R$
526,65
15-Material de limpeza da Matriz e Capelas.................................................... R$
399,71
16-Energia elétrica........................................................................................... R$ 1.505,58
17-Tratamento dentário do Pároco.................................................................. R$ 1.900,15
18-Combustível ............................................................................................... R$
349,35
19-Informativo Paroquial (diagramação, impressão e frete)............................ R$ 1.370,00
20-Manutenção Capela São Cristóvão............................................................ R$
293,26
21-Manutenção Capela São Expedito............................................................. R$ 1.244,48
22-Novena de Natal......................................................................................... R$ 1.300,00
23-Casa Paroquial ........................................................................................... R$
452,78
24-Taxas - IPTU............................................................................................... R$
162,04
25-Manutenção e conserto do Relógio da Torre.............................................. R$
900,00
26-Unimed........................................................................................................ R$
574,45
27-Tarifas bancárias......................................................................................... R$
138,90
28- Segurança - Alarme................................................................................... R$
150,00
29-Troca do telhado – Salas de Catequese (3/3)............................................ R$ 5.169,64
30-Reforma Salão Paroquial (mão de obra-material)....................................... R$11.191,14
Total de Saída........................................................... R$ 63.886,85
Pe. José Hergesse
Pároco

Marcelo Aguiar
Tesoureiro

Código de Direito Canônico - cân. 1287 - § 2. Os administradores prestem aos fiéis
conta dos bens por estes oferecidos à Igreja, de acordo com normas a serem estabelecidas pelo direito particular.
- O Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da
Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA

REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL

DEZEMBRO – 2016

02/12 (1ª Sex): 15h – Capela Sorocabano(LCS)
19:30h – Matriz – Sagrado Coração de Jesus (PH)
03/12 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (P)
		
18:30h – Matriz (LCS)
04/12 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
		
09h – Matriz (PH)
		
11h-Capela Divino Pai Eterno - 1ª Comunhão(PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
		
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
07/12 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Bençãos (PH)
09/12 (2ª Sex): 15h – Capela Sorocabano(LCS)
10/12 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
		
18:30h – Matriz (PH)
11/12 (2º Dom): 07:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz (PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão – 1ª Comunhão(PH)
19h – Matriz (PH)
14/12 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Bençãos(PH)
16/12 (3ª Sex): 15h – Capela Sorocabano(LCS)
		
19:30h – Catedral – Ordenação Diaconal
17/12 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
		
18:30h - Matriz (PH)
18/12 (3º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz(PH)
		
11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (P)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz- Benção das Imagens do Menino Jesus(PH)

24/12 (4º Sab):Véspera de Natal
		

16h – Capela Santo Expedito (PH)
20h – Matriz (PH)

25/12 (4º Dom):Dia de Natal
		
		
		
		
		
		

07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz(PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (JRG)
11h – Capela Santo Expedito (P)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz(PH)

31/12 (5º Sab):Encerramento do Ano

16h – Capela Santo Expedito (PH)
20h – Matriz (PH)

01/01 (1º Dom):Solenidade de Maria, Mãe de Deus,
e Dia Mundial da Paz
		

07:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz(PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz(PH)
- (PH):Pe. Hergesse / (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos Santos / (JRG):
Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini / (P): Ministro Extraordinário da Palavra Palhinha

Continuação das obras de reforma do Salão Paroquial – Rampa e
Escada da Entrada principal, pela Rua Floriano Simões – Novembro2016

CARNÊ DA REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL
1-Cada Carnê contêm 100 metros. O valor de cada metro é de R$ 10 reais.
2-Quem estávendendo o Carnê, quando alcançar o valor de R$100 reais, deve entregá-lo na Secretaria Paroquial, para o devido controle.
“Com um pouco de cada um, não vai fazer falta a
ninguém e a Paróquia consegue se manter e levar
adiante suas obras de Reforma.”
Contamos com a compreensão e colaboração de
todos os Paroquianos!
Acesse: www.scjbotucatu.com.br

