ANO MARIANO 12/10/2016 – 11/10/2017
A Conferência
Nacional dos Bispos
do Brasil – CNBB,
em comemoração
aos 300 anos do encontro da Imagem
de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida, nas águas
do rio Paraíba do Sul, instituiu o
Ano Nacional Mariano, a iniciar-se aos 12 de outubro de 2016,
concluindo-se aos 11 de outubro
de 2017, para celebrar, fazer memória e agradecer.
Como no episódio da pesca milagrosa narrada pelos
Evangelhos, também os nossos
pescadores passaram pela experiência do insucesso. Mas,
também eles, perseverando em
seu trabalho, receberam um
dom muito maior do que poderiam esperar: “Deus ofereceu
ao Brasil a sua própria Mãe”.
A celebração dos 300 anos
é uma grande ação de graças.
Todas as Dioceses do Brasil,
desde 2014, se preparam, recebendo a visita da imagem
peregrina de Nossa Senhora
Aparecida, que percorrecida-

des e periferias, lembrando
aos pobres e abandonados que
eles são os prediletos do coração misericordioso de Deus.
O Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer ainda
mais o fervor desta devoção e
da alegria em fazer tudo o que
Ele disser (cf. Jo 2,5). Todas
as famílias e comunidades são

Durante o mês de janeiro de 2017 serão feitas,
na Secretaria Paroquial,as Inscrições para a Catequese Paroquial nas suas diversas etapas:
1-INICIAÇÃO CRISTÃ. Para pessoas adultas,
com idade a partir de 16 anos completos,que
pedem o Batismo na Igreja Católica. A inscrição
poderá ser feita em qualquer período do ano. No
momento do Batismo, recebem também os sacramentos daCrisma e da Eucaristia.
2-INFÂNCIA MISSIONÁRIA: Crianças com 6 e 7
anos de idade. Encontros semanais: sábado – das
09:30h às 10:30h, no Auditório e Catebrincando.
3-PREPARAÇÃO PARA A 1ª EUCARISTIA. Idade: 8 anos completos. Quem estiver com 9, 10 ou
11 anos também pode fazer a inscrição para o 1º
Ano da Catequese. Serão formados grupos por
idade. Encontros semanais: 4ª feira – Das 18h
às 19:30 / sábado – das 09:30h às 11h, nas Salas

convidadas a participar intensamente desse Ano Mariano.
A companhia e a proteção
maternal de Nossa Senhora
Aparecida nos ajude a progredir como discípulas e discípulos, missionárias e missionários de Cristo!
CNBB - Brasília (DF), 1º de
agosto de 2016

de Catequese no Pátio da Matriz.
4-PASTORAL DOS ADOLESCENTES. Para quem
já fez a 1ª Comunhão e aguarda a preparação para
a Crisma. Programação própria com diversos grupos
e horários:quarta-feira - das 18h às 19:30h / sábado:
das 10h às 11:30h / domingo – das 10:30h às 12h.
Local:nas Salas entre a Casa Paroquial e o Salão.
5-PASTORAL DA CRISMA. Adolescentes que
vão completar 14 anos até o final de novembro
2017. Encontros semanais: quarta-feira: das
18h às 19:30h / sábado: das 16h às 17:30h / Domingo: das 9h às 10:30h. Local: nas Salas de
Catequese no Pátio da Matriz.
6-CATEQUESE DE ADULTOS.Para as pessoas que
já foram batizadas, mas ainda não receberam os outros Sacramentos da Iniciação Cristã,ou seja a Eucaristia e Crisma; também para aquelas pessoas batizadas que estão amasiadas ou casadas somente no civil
e que querem regularizar essa situação casando-se
no Religioso. São 8 Encontros de 3 horas de duração, em dois horários: quinta-feira: das 19:30h às
22:30h / sábado: das 16h às 19h. Local: Auditório.
- INÍCIO DOS ENCONTROS: 1ª semana de fevereiro de 2017
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po - Dom Mauricio Grotto de
Camargo,o Reitor do Seminário
- Côn. Joinville, e alguns outros
Padres, além dos candidatos ao
Sacerdócio que estão cursando
Teologia, Filosofia ou se preparando no Propedêutico, decidiu,
também, numa nova experiência vocacional, acolher alguns
adolescentes do Ensino Médio ou o antigo 2º Grau, que
já participam dos Encontros
Vocacionais da Arquidiocese
e que apresentam sinais mais
evidentes de vocação ao Sacerdócio Ministerial, ou seja,
para ser Padre.
Desse modo, a partir do
final do mês de janeiro de
2017, a Arquidiocese estará
recebendo 3 Seminaristas Menores, com bolsas de estudo no
Colégio La Salle e acompanhados pelo Pároco da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, na
Vila dos Lavradores, em Botucatu, SP, a partir das 5 dimensões constitutivas da formação
presbiteral:
humano-afetiva,
comunitária, espiritual, intelectual e pastoral-missionária.
Eles residem na Casa Paroquial da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, de domingo

à noite até 6ª feira, quando, depois das aulas, retornam para
suas famílias e Paróquias de
origem. No 4º final de semana,
permanecem na Sagrado Coração de Jesus, acompanhando as atividades pastorais e
litúrgicas da Paróquia.
São eles: Gustavo Bruno Sales Pereira,, da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, de Botucatu
e Kaik Vieira Torres da Silva, da
Paróquia São Joaquim, de Igaraçu
do Tietê, cursando o 1º Ano; Afonso Henrique Roldão, da Paróquia
São Pedro, de Avaré, já no 2º Ano.
O Seminarista João Victor
Sant´Ana, que se encontra no
2º ano de Filosofia, continua
com o Estágio Paroquial na
Paróquia, até o final do ano de
2017, conforme determinação
da Arquidiocese.
Com autorização do Arcebispo, esse espaço de acolhida
vocacional é dedicado a Dom
Silvio Maria Dario, que foi

membro do Clero de Botucatu,
Professor e Diretor Espiritual do então Seminário Menor,
Secretário do Bispado, Vigário Geral, Pároco da Paróquia
Nossa Senhora dos Remédios,
em Anhembi, SP, Bispo Auxiliar nos últimos anos de Dom
Henrique GollandTrindade,
OFM, de 1965 a 1968, e 1º
Bispo Diocesano de Itapeva,
SP, de 1968 a 1974. As pessoas que o conheceram afirmam
que Dom Silvio foi um homem
humilde, simples ebom, um padre exemplar e um bispo Santo!
Contamos com as orações de
todos!
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

A igreja Matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus
permanece aberta, de segunda
à sexta-feira, das 08h às 17h.
Aos sábados, das 08h às 12h.
A Capela do Santíssimo, en-

trando pela porta principal ou
pela lateral da praça, se encontra, à direita do Altar! Passando, aproveite paraum momento
de silêncio interior, de oração
pessoal, de adoração!
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DIRETÓRIO ARQUIDIOCESANO DA

PASTORAL DOS SACRAMENTOS - DAPS

ORIENTAÇÕES GERAIS
1- A Pastoral dos Sacramentos será realizada à luz da
Palavra de Deus e numa dimensão missionária: cuidando
dos que já participam, acolhen-

do bem aqueles que nos procuram e procurando pelos que se
encontram afastados.
2- As taxas estabelecidas
para os Sacramentos e documentos emitidos pelas Secre-

PARA REFLETIR
A história da
riqueza e da pobreza
Um dia um pai de
família rica decidiu
ensinar ao seu filho
como é bom ser rico.
Resolveu levar o garoto para viajar para
o interior e mostrar
como é difícil a vida
de pessoas pobres.

tarias Paroquiais devem seguir
os valores determinados pela
Arquidiocese. No caso de pessoas carentes, as taxas e os
valores sejam espontâneos.
3- Em todas as Paróquias
seja implantada a Pastoral do
Dízimo, como forma de manutenção do culto divino, do sustento dos Ministros, das obras
de apostolado e de caridade.
4- O Diretório Arquidiocesano da Pastoral dos Sacramentos seja divulgado, conhecido, estudado e aplicado
em todas as Paróquias da Arquidiocese, como expressão
de comunhão eclesial e de
respeito pelos fiéis católicos
ou pessoas de boa vontade
que nos procuram ou que de
nós se aproximam.
5- Nas Secretarias Paroquiais, com Secretárias (os)
sempre atualizadas (os) também em matéria de Pastoral dos
Sacramentos, sem negligenciar
as normas litúrgicas e as orientações pastorais, tudo seja conduzido, de modo que sejam fa-

cilitados os procedimentos em
vista da preparação e administração dos Sacramentos.
6- Quando da presidência de alguma função litúrgica
numa Paróquia para a qual não
se é provisionado, o Ministro,
seja ele Presbítero, Diácono ou
Ministro Extraordinário, ainda
que não esteja de acordo, respeite a organização existente.
Se, em consciência, constatar
alguma falha grave ou desvio
nas normas litúrgicas ou pastorais, com caridade, no momento oportuno, apresente ao
Pároco do local, suas observações ou possíveis sugestões.
7- A Equipe Arquidiocesana da Pastoral dos Sacramentos com entusiasmo,
criatividade e com todos os
meios legítimos disponíveis,
trabalhe para que os Sacramentos sejam cada vez mais
conhecidos, amados, acolhidos e vivenciados em todas
as Paróquias e comunidades
católicas da Arquidiocese.
Continua...

Eles passaram um dia e uma
noite num pequeno sítio de uma
família muito pobre.Quando retornaram da viagem o pai perguntou ao filho:

– Eu vi que nó temos um cachorro em casa. Eles têm quatro.
Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim; eles têm
um riacho que não tem fim.
- Nós temos uma varanda coberta e iluminada; eles têm uma
floresta inteira…
Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto, sem reação.E
o garotinho, abraçando fortemente o seu pai, completou:
– Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres!

– Como foi a viagem?
– Muito boa,papai!
– Você entendeu a diferença
entre a riqueza e a pobreza?
– Sim.
– E o que você aprendeu? Perguntou o pai.
O filho respondeu:
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IGREJA: NATUREZA E MISSÃO
A plenitude da vida
no Reino dos Céus
À imitação do Senhor, que passou fazendo bem (Act, 10,
38), a Igreja tem a
missão irrevocável de
aliviar da necessidade e da miséria física.
Mas não seria completa a sua caridade
pastoral se não se
dirigisse também às "mais altas
necessidades". Nas Filipinas,
Paulo VI fez isto precisamente.
No momento em que decidiu
falar da pobreza, da justiça e
da paz, dos direitos do homem
e da libertação econômica e so-

compreender quanto ele precisa
de Jesus Cristo, filho de Deus e
filho de Maria. É o Salvador, a
chave do seu destino e do desti-

no de toda a humanidade. Papa
João Paulo I – Aos Bispos das
Filipinas – Visita Ad Limina –
Roma - 28/09/1978

PASTORAL DO BATISMO
ORIENTAÇÕES PASTORAIS

cial, exatamente quando a Igreja atuava nele contra a miséria,
ele não ficou em silêncio diante
do "mais alto bem", a plenitude
da vida no Reino dos Céus.
Agora mais que nunca devemos ajudar o nosso povo a

VIVER COM SABEDORIA
O gato, o galo e o ratinho
Um ratinho vivia num buraco
com sua mãe; depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela:
– Mãe, você não imagina os
bichos estranhos que encontrei!
Um era bonito e delicado, tinha
um pelo muito macio e um rabo
elegante, um rabo que se movia
formando ondas.
- O outro era um monstro horrível! No alto da cabeça e debaixo
do queixo ele tinha pedaços de carne crua, que balançavam quando
ele andava. De repente os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu
um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo, bem
na hora que ia conversar um pouco com o outro, bonito e simpático.
– Ah, meu filho! – respondeu a mãe. – Esse monstro horrível era uma ave
inofensiva; o outro era um gato feroz, que num segundo teria te devorado.
Moral: Cuidado com as aparências!
Esopo

- A partir do mês de fevereiro, na Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, a preparação para o Batismo será realizada duas vezes por mês: 1º
sábado – das 19h às 22h / 3º
Domingo - das 09h às 12h. O
Batizado será no 4º domingo,
às 10:30h, na Matriz.
- As inscrições tanto para
a Preparação como para o Batismo, será feita na Secretaria
Paroquial.
- Segundo o atual Diretório Arquidiocesano da Pastoral dos
Sacramentos:
1- Os Pais e Padrinhos podem
participar da Preparação para o
Batismo em qualquer Paróquia católica, na condição que a inscrição
seja feita, com antecedência, na Secretaria Paroquial onde será realizada a Preparação, para que sejam
avaliadas e solucionadas as eventuais irregularidades canônicas.
2- Para ser Padrinho ou Madrinha de Batismo, a pessoa deve
ter 16 anos completos e crismada;
se estão coabitando maritalmente,
casados no Religioso.
3- Na impossibilidade de
apresentar a Certidão de Crisma, que o faça sob Juramento,
com a presença de duas testemunhas. O mesmo procedimento
deve ser usado em relação à Cer-

tidão de Casamento no religioso.
4- Os pais e padrinhos que fizerem a Preparação para o Batismo
na Arquidiocese de Botucatu, recebem, na conclusão do Encontro, o
Certificado, por escrito, assinado
pela Coordenação da Pastoral do
Batismo e, se for o caso, também
pelo Pároco ou por aquele que lhe
faz a vez, com validade de 2 anos.
5- Para o Batismo em outra
Paróquia da Arquidiocese é suficiente a Certidão de Nascimento
da criança e a apresentação do
Certificado atualizado de Preparação para o Batismo dos Pais e
dos Padrinhos.
6 - A Transferência assinada
pelo Pároco se faz necessária somente quando o batizado for realizado numa Paróquia que não pertence à Arquidiocese.
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MORAL CATÓLICA: UM PROJETO
DE REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ
A liberdade e
a prática do Bem
A liberdade é o
poder, radicado na
razão e na vontade,
de agir ou não agir,
de fazer isto ou aquilo, praticando assim,
por si mesmo, ações
deliberadas.
Pelo

livre arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é, no
homem, uma força de crescimento e de maturação na verdade e na bondade. E atinge
a sua perfeição quando está
ordenada para Deus, nossa
bem-aventurança.
Enquanto se não fixa definitivamente no seu bem último, que é Deus, a liberdade
implica a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e
portanto, de crescer na per-

feição ou de falhar e pecar.
É ela que caracteriza os atos
propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou de censura, de mérito ou de demérito.
Quanto mais o homem fizer
o bem, mais livre se torna. Não
há verdadeira liberdade senão
no serviço do bem e da justiça.
A opção pela desobediência e
pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do
pecado.Catecismo da Igreja
Católica – 1731-1733

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA

A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA! MATRIZ - MISSA 4ª FEIRA – PESSOAS IDOSAS

Despachos, feitiços e
macumbas (conclusão)

3º ponto: O que fazer com
essas pessoas e com as práticas maldosas que realizam?
Se alguém se sente enganado
ou vítima de crime de charlatanismo, que denuncie! Ou,
então, rezar e torcer para que
essas pessoas encontrem o caminho da Conversão, da Ver-

dade e da Vida! Que
parem com esse tipo
de coisa... Que aprendam a pensar epraticar
o Bem, que procurem
ganhar o pão de cada
dia de forma honesta.
4º ponto:Para quem
tem medo que essas
coisas “ peguem”,
qual seria a saída? A
primeira coisa é deixar
de ter medo e deixar
também de acreditar
que essas coisas “pegam”! Só “ pegam” em quem
acredita que “ pega”. Procurar encontrar a verdadeira
causa dos seus problemas e
sofrimentos... E acima de tudo
repetir, quantasvezes se fizer
necessário: “ Se Deus é por
nós, quem será contra nós?”
Pe. José Hergesse

Sob a coordenação da Sra.
Aparecida Franco
- Fone:
997757587 , mais o casal Silmara
e Mauro Gomes da Silva - Fone:
3813-3997/99690-3811 , estamos organizando, durante o mês
de janeiro, Equipes de Voluntários em cada um dos 13 Setores
Missionários da Paróquia que vão
ajudar no transporte e acompanhamento das Pessoas Idosas
para a participação na Santa Missa das 15h, nas quartas-feiras, na
Matriz, a partir da 1ª Quarta-feira
de fevereiro de 2017.
1- Com a colaboração do
Coordenador (a) e dos MECEs
presentes nos Setores Missionários será feito o levantamento
de quais são as Pessoas Idosas
que desejam ou estão em condições de participar nessa Missa.
2- Cada Setor Missionário
espera poder contar com pesso-

as generosas que aceitem colocar seus veículos à disposição
para fazer o transporte das Pessoas Idosas até a matrize o retorno das mesmasàs suas casas.
3- As Casas de Repouso
para Pessoas Idosas presentes
no território da Paróquia estão
também sendo convidadas.
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CARDEAL DOM PAULO EVARISTO

ARNS – OFM – ARCEBISPO EMÉRITO DE SÃO PAULO
Recebida com grande
pesar notícia da morte
do venerado irmão Cardeal Paulo Evaristo Arns
venho exprimir-lhe a si e
Bispos auxiliares ao clero
comunidades religiosas e
fiéis arquidiocese de São
Paulo bem como à família do falecido meus pêsames pelo desaparecimento desse intrépido pastor

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

A Campanha da Fraternidade
deste ano será sobre: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da
vida”, tendo como lema “Cultivar
e guardar a Criação”.
O texto-base, dividido em
quatro capítulos, a partir do método ver, julgar e agir, faz uma
abordagem dos biomas existentes, suas características e contribuições eclesiais. Também traz
reflexões do tema sob a perspectiva de São João Paulo II,

Bento XVI e o papa Francisco.
Ao final, são apresentados os
objetivos permanentes da Campanha, os temas anteriores e os
gestos concretos previstos durante a Campanha 2017.
A partir do texto-base todas as comunidades, paróquias e dioceses do Brasil
organizam formações e ações
para o período de realização
da CF 2017 que tem seu ponto alto o tempo da Quaresma.

que no seu ministério eclesial
se revelou autêntica testemunha do Evangelho no meio do
seu povo a todos apontando a
senda da verdade na caridade e do serviço à comunidade
em permanente atenção pelos
mais desfavorecidos.
Dou graças ao Senhor por
ter dado à Igreja tão generoso
pastor e elevo fervorosas preces
para que Deus acolha na sua

felicidade eterna este seu servo
bom e fiel enquanto envio a essa
comunidade
arquidiocesana
que chora perda do seu amado
pastor e à Igreja do Brasil que
nele teve um seguro ponto de referência e a quantos partilham
esta hora de tristeza que anuncia a ressurreição uma confortadora Bênção Apostólica.
Papa Francisco - Telegrama - Roma - 14/12/2016

ORIENTAÇÕES PASTORAIS - AS RELIGIÕES
1- As religiões são
caminhos e têm como
objetivo fornecer estrutura interior para suportar as dificuldades
da vida e ajudar os seres humanos a se tornarem pessoas melhores.
2- Quando
uma
pessoa decide seguir
uma determinada religião, ela passa a orientar a sua vida, segundo
os ensinamentos dessa
religião. Como também
colaborar economicamente para que a mesma possa se manter e realizar seus objetivos.
3- Toda pessoa, independente da religião que professa ou não,
é chamada a ser educada e viver a vida na verdade, na justiça, na
honestidade e na solidariedade com os mais necessitados.
4- As Religiões devem ensinar aos seus membros o respeito
pela religião dos outros e a necessidade de uma convivência fraterna e serena.
5- Todas as religiões devem colaborar para que a paz reine
no coração das pessoas, das famílias, dos grupos religiosos e da
Humanidade inteira.
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O DÍZIMO
A corresponsabilidade leva
os batizados a contribuir com
o Dízimo com consciência.
Eles sabem o porquê da contribuição, e por isso demonstram alegria ao fazê-lo. Não se
trata de um peso, e sim de assumir a parte que cabe a cada
um para que o Evangelho não
deixe de ser anunciado.

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 na
Secretaria Paroquial ou no Plantão do Dízimo!

PAINEL DO DÍZIMO - Novembro 2016
- Total de Dizimistas: 900
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 446
- Novos Dizimistas: 5
- Total arrecadado: R$ 24.592,00
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 sábado, das 19h às 22h/ 3º Domingo, das 09h
às 12h, no Auditório / BATISMO: 4º Domingo – Matriz – 10:30h.
- CASAMENTO: Sexta-feira: 21h / 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
NOVEMBRO 2016

Entrada

1-Dízimo........................................................................................................... R$ 24.592,00
2- Coleta das Missas........................................................................................ R$ 14.343,20
3-Secretaria Paroquial..................................................................................... R$ 1.107,60
4-Capelinhas.................................................................................................... R$ 3.111,20
5-Aluguéis e Muros........................................................................................... R$ 1.470,00
6-Publicidade Informativo Paroquial................................................................ R$
900,00
7-Cestas Básicas............................................................................................. R$ 1.065,00
8-Doação Setor Juventude............................................................................... R$
400,00
9-Rendimentos bancários................................................................................. R$ 1.135,00
10-Taxa de Crisma........................................................................................... R$ 1.761,30
11-Carnê da Reforma do Salão Paroquial....................................................... R$ 6.090,00
12-Evento da Capela Divino Pai Eterno........................................................... R$ 3.402,35
13-Bazar Paroquial........................................................................................... R$ 1.252,00
14-Doações...................................................................................................... R$ 1.356,55
Total de Entrada................................................................................... R$ 61.986,20

Saída

1-Funcionários, Encargos Sociais, Férias, 13º e RPAs.................................... R$ 13.471,73
2-Mitra Arquidiocesana .................................................................................... R$ 6.673,13
3-Côngrua + 13º............................................................................................... R$ 4.512,80
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos...................................................................... R$
880,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ...................................................................... R$ 4.026,56
6-RPAs - limpeza das Capelas......................................................................... R$ 1.550,00
7-Aquisição, Consertos e Manutenção de Imóveis......................................... R$ 3.760,75
8-Cestas Básicas.............................................................................................. R$ 1.452,92
9-Telefone, TV e Internet ............................................................................... R$
857,11
10-Folheto de Missa 4/5................................................................................... R$ 1.018,00
11-Água e Esgoto............................................................................................. R$
676,10
12-Material de limpeza da Matriz e Capelas.................................................... R$
350,75
13-Energia elétrica............................................................................................ R$
942,10
14-Combustível ............................................................................................... R$
624,85
15-Informativo Paroquial (diagramação, impressão e frete)............................ R$ 1.369,00
16-Casa Paroquial ........................................................................................... R$
511,33
17-Taxas - IPTU............................................................................................... R$
284,96
18-Manutenção e conserto do Relógio da Torre.............................................. R$
900,00
19-Unimed........................................................................................................ R$
574,45
20-Tarifas bancárias......................................................................................... R$
147,25
21-Segurança – Alarme + Bateria.................................................................... R$
430,00
22-Calendário dos Dizimistas........................................................................... R$
890,00
23-Camiseta da Infância Missionária............................................................... R$
468,94
24-Setor Juventude - DNJ................................................................................ R$
386,80
25-Reforma Salão Paroquial (mão de obra-material)...................................... R$ 15.156,19
Total de Saída........................................................... R$ 61.915,72
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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Informativo Paroquial

PROGRAMAÇÃO DE MISSA

REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL

JANEIRO – 2016
01/01 (1º Dom): Solenidade de Maria, Mãe de Deus, e Dia Mundial da Paz

		
		
		

7:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz (PH)
11h-Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
		
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz(PH)
06/01 (1ª Sex): 19:30h – Matriz – Sagrado Coração de Jesus (LCS)
07/01 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
		
18:30h – Matriz (PH)
08/01 (2º Dom): 07:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz (PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão(PH)
19h – Matriz (PH)
14/01 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
		
18:30h - Matriz (PH)
15/01 (3º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz(PH)
		
11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
21/01 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
		
18:30h – Matriz (PH)
22/01 (4º Dom): 07:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz(PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
		
11h – CapelaDivino Pai Eterno (LCS)
		
11h – Capela Santo Expedito(PGV)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
		
19h – Matriz(PH)
28/012 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
		
18:30h – Matriz (PH)
29/01 (5 Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz(PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (P)
17h – Capela São Cristóvão (JRG)
19h – Matriz(PH)

- (PH):Pe. Hergesse /(PGV):Pe. Gustavo Viaro/(LCS): Diácono
Permanente Luiz Carlos dos Santos / (JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini / (P): Ministro Extraordinário
da Palavra Palhinha
- De 02 a 07 de janeiro, o Pe. Hergesse orienta o Retiro Espiritual das Irmãs da Congregação das Pobres Filhas de São Caetano,
em Cândido Mota, SP.

Maquete da Reforma do Salão Paroquial - Rampa, Escada e
Entrada principal, pela Rua Floriano Simões

CARNÊ DA REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL
1-Cada Carnê contêm 100 metros. O valor de cada metro é de R$ 10 reais.
2-Quem está vendendo 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

