SEMANA SANTA 2020
DOMINGO DE RAMOS

04/04 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
18:30h – Matriz (PH)
19h – Capela São Cristóvão (LCS)
05/04 (1º Dom): 08h – Sorocabana – Benção e Procissão de Ramos (PH)
10h - Capela Divino Pai Eterno - Benção e Procissão
de Ramos (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
19h – Matriz (PH)
OBS: - EM TODAS AS MISSAS E CELEBRAÇÕES DESTE FINAL
DE SEMANA É REALIZADA A COLETA DA CF 2020
- O valor arrecadado com a Coleta Solidária da CF é destinado a projetos sociais desenvolvidos pela Igreja Católica em todo o Brasil. Do valor
arrecadado, 60% fica na Arqui(Diocese) para os seus próprios projetos
sociais; 40% é destinado ao Fundo de Solidariedade da CNBB e destinado
aos projetos sociais das Dioceses mais pobres.
- A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) orienta no
sentido de que o valor doado para essa Coleta seja expressão de sincera compaixão com os mais necessitados e o resultado de um ato
pessoal ou familiar de renúncia ou privação de alguma coisa boa.

QUARTA-FEIRA
SANTA
08/04 (1ª Qua): 19:30h
Catedral – Missa dos
Santos Óleos

QUINTA-FEIRA SANTA

INSTITUIÇÃO DA
EUCARISTIA, DO
SACERDÓCIO
MINISTERIAL E RITO
DO LAVA PÉS

Fazei isto em
Memória de Mim!
09/04 ( 2ª Qui): 20h – Matriz
– Lava pés (PH) - Adoração
20h – Capela Divino Pai Eterno - Lava pés (LCS) - Adoração

SEXTA-FEIRA SANTA

10/04 ( 2ª Sex): 06h – Matriz - Via Sacra Paroquial (PH) - Adoração
15h – Matriz – Adoração da Cruz (PH)
15h – Capela Divino Pai Eterno – Adoração da Cruz (LCS)
19h – Matriz – Procissão do Senhor Morto (PH)

SÁBADO SANTO

11/04 ( 2º Sab): 20h – Matriz – Vigília Pascal (PH)
20h – Capela Divino Pai Eterno – Vigília Pascal (LCS)

DOMINGO DE PÁSCOA
O Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia!
Uma feliz e Santa Páscoa para todos!
12/04 (2º Dom): 09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
19h – Matriz (PH)
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO,
RESPEITANDO O ESPAÇO DO
OUTRO E TRABALHANDO
PARA O BEM DE TODOS!
EDITORIAL
PASTORAL DA MISSA

tifica o mundo em Cristo, como o
do culto que os homens oferecem
ao Pai, adorando-O pelo Cristo,
Filho de Deus. Além disso, nela
são de tal modo relembrados, no
decorrer do ano, os mistérios da
redenção, que eles se tornam de
certo modo presentes.

As demais ações sagradas e
todas as atividades da vida cristã
a ela estão ligadas, dela decorrendo ou a ela sendo ordenadas.
Instrução Geral sobre o Missal
Romano – Capítulo I – Importância e dignidade da celebração Eucarística, nº 16

O DOMINGO – DIA DO SENHOR
São Jerônimo (†420), disse: “O
dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso
dia. É por isso que ele se chama dia do Senhor: pois foi nesse
dia que o Senhor subiu vitorioso
para junto do Pai. Se os pagãos
o denominam dia do sol, também
nós o confessamos de bom grado: pois hoje levantou-se a luz do
mundo, hoje apareceu o sol de
justiça cujos raios trazem a salvação.” (CCL, 78,550,52)

A celebração da Missa, como
ação de Cristo e do povo de Deus
hierarquicamente ordenado, é o
centro de toda a vida cristã tanto

para a Igreja universal como local
e também para cada um dos fiéis.
Pois nela se encontra tanto o
ápice da ação pela qual Deus san-

OS PAPAS E A EUCARISTIA

A Eucaristia nunca pode ser um
fato privado, reservado a pessoas
que se escolheram por afinidades ou
por amizade. A Eucaristia é um culto
público, que nada tem de esotérico,
de exclusivo. Estamos unidos independentemente das nossas diferenças de nacionalidade, de profissão,
de camada social, de ideias políticas:
abrimo-nos uns aos outros para nos
tornarmos um só a partir d'Ele.
Foi esta, desde os inícios, uma característica do Cristianismo realizada
visivelmente em volta da Eucaristia.
Ser cristão significa reunir-se de todas as partes para estar na
presença do único Senhor e tornar-se n'Ele um só. Papa Bento
XVI – Homilia – Solenidade de Corpus Christi – 22/05/2008

LEMBRETE: Quando se reza o Pai Nosso na Missa, não se diz o Amém, porque depois do “... mas livrai-nos mal”, o Presidente
continua sozinho, rezando o “ Livrai-nos de
todos os males....” e a Assembleia, no final,
responde com uma aclamação muito antiga
cuja origem se perde nos primeiros séculos
da História da Igreja: “ Vosso é o Reino, o
poder e a glória para sempre”.

“ SOU
CATÓLICO,
SOU DE MISSA”
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
e-mail: pe.hergesse@gmail.com
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Educação: Integrar a linguagem
da cabeça, do coração e das mãos
Para educar é preciso buscar a
integração da linguagem da cabeça com a linguagem do coração e a
linguagem das mãos. Que um aluno

pense no que sente e faz,
sinta o que pensa e faz,
faça o que sente e pensa.
Integração total!
As mães, os pais,
os avós e a família
como um todo, no seu
papel
educacional
primário, precisam
de ajuda para compreender, no
novo contexto global, a importância desta fase inicial da vida,
e a fim de estar preparados para
agir consequentemente.
Uma das formas fundamentais
para melhorar a qualidade da edu-

ECOLOGIA: O CUIDADO
DA CASA COMUM

As relações entre o ambiente
humano e ambiente natural
O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em
conjunto; e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se não prestarmos atenção às causas que têm
a ver com a degradação humana
e social. De fato, a deterioração
do meio ambiente e a da sociedade afetam de modo especial os
mais frágeis do planeta.
Por exemplo, o esgotamento das
reservas de peixes prejudica especialmente as pessoas que vivem
da pesca artesanal e não possuem
qualquer maneira de a substituir,
a poluição da água afeta particularmente os mais pobres que não

cação a nível escolar é alcançar
uma maior participação das famílias e das comunidades locais nos
projetos educativos. Elas fazem par-

te desta educação integral, oportuna
e universal. Papa Francisco – Pontifícia Academia das Ciências Sociais – Roma – 07/02/2020

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS
EM BUSCA DA VERDADE

A Verdade e o sentido da
Vida
O homem, por sua natureza,
procura a verdade. Esta busca não
se destina apenas à conquista de
verdades parciais, físicas ou científicas; não busca só o verdadeiro
bem em cada um das suas decisões. Mas a sua pesquisa aponta
para uma verdade superior, que
seja capaz de explicar o sentido
da vida; trata-se, por conseguinte, de algo que não pode desembocar senão no absoluto.
Graças às capacidades de que
está dotado o seu pensamento, o homem pode encontrar e reconhecer
uma tal verdade. Sendo esta vital
e essencial para a sua existência,

chega-se a ela não só por via racional, mas também através de um
abandono fiducial a outras pessoas
que possam garantir a certeza e autenticidade da verdade. Papa João
Paulo II, Carta Encíclica Fides
et Ratio, sobre as relações entre
Fé e Razão, nº 33 – 14/09/1998

VIVER COM SABEDORIA

têm possibilidades de comprar
água engarrafada, e a elevação do
nível do mar afeta principalmente as populações costeiras mais
pobres que não têm para onde se
transferir. Papa Francisco – Carta Encíclica Laudato Sì, sobre o
cuidado da Casa Comum, nº 48
- 24/05/2015

O carvalho e o caniço
O carvalho, que é sólido e impotente, nunca se curva com o vento. Vendo que o caniço se inclinava todo, quando o vento passava, o
carvalho lhe disse:
- Não se curve! Fique firme,
como eu faço.
O caniço respondeu: -Você é forte, pode ficar firme. Eu, que sou fraco, não consigo.
Veio então um furacão. O carvalho, que enfrentou a ventania, foi arrancado com raízes e tudo. Já o caniço se dobrou todo, não opôs resistência ao vento e continuou em pé.
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DOUTRINA SOCIAL
DA IGREJA: SOMOS
TODOS IRMÃOS!
O necessário para levar uma
vida verdadeiramente humana
É necessário, portanto, tornar acessíveis ao homem todas as coisas de que necessita
para levar uma vida verdadeiramente humana: alimento,
vestuário, casa, direito de escolher livremente o estado de
vida e de constituir família, direito à educação, ao trabalho,

BÍBLIA: INDICAR O CAMINHO E
AQUECER O CORAÇÃO

O fato histórico é uma
dimensão constitutiva da fé cristã
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer
os benefícios que a exegese histórico-crítica
e os outros métodos de análise do texto, desenvolvidos em tempos mais recentes, trouxeram para a vida da Igreja. Segundo a visão
católica da Sagrada Escritura, a atenção a estes métodos é imprescindível e está ligada ao
realismo da encarnação.
O fato histórico é uma dimensão constitutiva da fé cristã. A história
da salvação não é uma mitologia, mas uma verdadeira história e, por
isso, deve-se estudar com os métodos de uma investigação histórica
séria». Por isso, o estudo da Bíblia exige o conhecimento e o uso
apropriado destes métodos de pesquisa.
O desejo de Deus inclui o amor pela palavra em todas as suas dimensões: «Visto que, na Palavra bíblica, Deus caminha para nós e nós para
Ele, é preciso aprender a penetrar no segredo da língua, compreendê-la
na sua estrutura e no seu modo de se exprimir. Bento XVI – Exortação
Apostólica Pós Sinodal Verbum Domini, sobre a Palavra de Deus na
vida e na missão da Igreja, nº 32 – 30/09/2010

à boa fama, ao respeito, à conveniente informação, direito de
agir segundo as normas da própria consciência, direito à proteção da sua vida e à justa liberdade mesmo em matéria religiosa.
A ordem social e o seu progresso devem, pois, reverter sempre em
bem das pessoas, já que a ordem

das coisas deve estar subordinada
à ordem das pessoas e não ao contrário; foi o próprio Senhor quem o
insinuou ao dizer que o sábado fora
feito para o homem, não o homem
para o sábado. Concílio Vaticano
II – Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a Igreja no
mundo de hoje, nº 26 – 07/12/1965

MORAL CATÓLICA: UMA
PROPOSTA DE VIDA

Controle natalidade, métodos
artificiais e a degradação moral

Os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina da Igreja
neste campo, se quiserem refletir
nas consequências dos métodos da
regulação artificial da natalidade.
Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infïdelidade conjugal e à degradação da moralidade.
Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza
humana e para compreender que

os homens - os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto
- precisam de estímulo para serem
fiéis à lei moral e não se lhes deve
proporcionar qualquer meio fácil
para eles eludirem a sua observância. Papa Paulo VI – Carta Encíclica Humanae Vitae, sobre o controle
de natalidade, nº 17 – 25/07/1968

PARA REFLETIR

O homem sábio

Algumas pessoas tinham o hábito de visitar um
homem sábio reclamando sempre dos mesmos problemas. Um dia, ele decidiu-lhes contar uma piada
e todos caíram em gargalhadas.
Depois de alguns minutos, ele lhes contou a
mesma piada e apenas alguns deles sorriram.
Então, ele falou a mesma piada pela terceira
vez, mas ninguém riu ou sorriu mais.
O homem sábio sorriu e disse: "Você não pode rir da mesma piada
repetidamente. Então, por que você está sempre chorando por causa do
mesmo problema?"
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

Psicografia vem
do grego psiquêmente, espírito; e
grafo – escrever. É
um fenômeno de
automatismo psicomotor. Isto é,
abandonando-se a
pessoa num semitranse, ou estado
alfa, com papel e caneta às mãos,
pode o Inconsciente começar a
expressar-se por movimentos musculares automáticos, rápidos, refletidos nos dedos, mão e braço, produzindo, inicialmente rabiscos, até
evoluir, com o treino, para a escrita.
Assim, temos os psicógrafos
que, através da escrita automática, revelam mensagens do Incons-

ciente. O psiquismo inconsciente
pode captar, assimilar e imitar o
estilo de autores atuais ou antigos, e autografá-los, às vezes, de
maneira impressionante, dando a
impressão de se tratar de um encosto, de uma incorporação.
Na verdade, é expressão tão somente do talento do Inconsciente,
através de reflexos automáticos

dirigidos pela vontade inconsciente, a assim chamada Psicobulia.
Ou, então, através da Hiperestesia Indireta do Pensamento onde
o Inconsciente do psicógrafo capta o que se passa na mente da pessoa que lhe está diante solicitando
a conversa com alguém do além e
lhe transmite o que a pessoa gostaria de ouvir.
A Psicografia, trata-se, portanto
de uma manifestação do psiquismo
inconsciente, e nada mais. Atribuir
o fenômeno à intervenção de seres

invisíveis, de seres do além, de pessoas falecidas é suposição gratuita,
sem nenhum fundamento cientifico e que fere o princípio básico da
economia cientifica: “ O que pode
ser explicado por menos, não
deve ser explicado por mais”. Ou
seja, o que tem explicação natural, não deve ser explicado pelo
sobrenatural. Seria explicar demais. Seria ridículo! Continua...
( Cf. Benjamim Bossa, Parapsicologia, o poder da mente e os mistérios da vida, Edições Loyola)

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO:
PERIGO OU DESAFIO?

ORIENTAÇÕES PASTORAIS
- Cuide-se para que os Sacrários para a colocação do Santíssimo Sacramento, sejam feitos
de material resistente, com suficiente garantia de inviolabilidade e fixos nos lugares onde
estão colocados.
- Haja um cuidado especial
com a chave do Sacrário, e quando possível uma Capela especial
para o Santíssimo Sacramento.
- Multipliquem-se momentos
especiais de adoração e de louvor à Santíssima Eucaristia, realizando
Exposições solenes, Horas Santas, Bênçãos do Santíssimo Sacramento.
- O ministro ordinário da exposição do Santíssimo Sacramento é
o Sacerdote ou o Diácono que, no fim da adoração, antes de repor o
Sacramento, abençoa com ele o povo. ( Diretório Arquidiocesano da
Pastoral dos Sacramentos – Sacramento da Eucaristia – 3ª Parte –
Orientações Pastorais)

A interpretação marxista e a
concepção cristã do homem
A advertência de Paulo VI continua ainda hoje plenamente atual:
através do marxismo, tal como é
vivido concretamente, podem-se
distinguir diversos aspectos e diversas questões propostas à reflexão
e à ação dos cristãos. Entretanto, «
seria ilusório e perigoso chegar ao
ponto de esquecer o vínculo estreito que os liga radicalmente, aceitar
os elementos da análise marxista
sem reconhecer suas relações com a
ideologia, entrar na prática da luta
de classes e de sua interpretação
marxista sem tentar perceber o tipo
de sociedade totalitária à qual este
processo conduz ».

É verdade que desde as origens, mais acentuadamente porém nestes últimos anos, o pensamento marxista se diversificou,
dando origem a diversas correntes
que divergem consideravelmente
entre si. Na medida, porém, em
que se mantêm verdadeiramente
marxistas, estas correntes continuam a estar vinculadas a um certo número de teses fundamentais
que não são compatíveis com a
concepção cristã do homem e da
sociedade. Sagrada Congregação
para a Doutrina da Fé – Instrução
Libertatis nuntius, sobre alguns
aspectos da “ Teologia da Libertação” – Capítulo VII – A análise
marxista - 06/08/1984
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EQUIPE PAROQUIAL DE FORMAÇÃO
A Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, em comunhão
com a Arquidiocese
de Botucatu, continua neste ano com
a aplicação do conteúdo do Projeto
Arquidiocesano de
Formação dos Discípulos Missionários em vista de uma
Pastoral decididamente Missionária, como pedem o Documento
de Aparecida, o Papa Francisco e a
Igreja no Brasil.
Em 2020 o conteúdo do Projeto Arquidiocesano de Formação é
dividido em 2 Etapas: 1º Semestre
a divulgação do texto das Diretrizes Arquidiocesanas de Missão e
Pastoral – DAMP; no 2º Semestre
a divulgação do texto do Diretório
Arquidiocesano da Pastoral dos
Sacramentos – DAPS.
No 1º Semestre será realizado um encontro com apenas uma
Palestra, mas procurando envol-

ver, de modo obrigatório, todos
os Agentes de Pastoral atuantes na
Paróquia, seguindo uma programação própria, com data e horário
para cada Grupo.
Datas da Palestra: 03/03 –
19/03 – 02/04 – 16/04 – 23/04 –
14/05 – 23/05 – 28/05 – 18/06
Equipe Paroquial de Formação: Silvia Sforcin ( Coordenadora), Renata Pilan, Márcia Hayashi,
Luciana Teixeira, Edilaine Silva e
Maria Jose Manoel Galende.
Contamos com a
participação de todos!

INFÂNCIA MISSIONÁRIA

Sob coordenação da
Giovana Morales – Fone:
99645-3651 está organizada a Equipe Paroquial da Infância Missionária com 3 Líderes que
trabalham com crianças
de 6 e 7 anos, aos sábados, das 09h30 às 11h,
nas Salas do Auditório e
do Catebrincando.

COMUNIDADES ECLESIAIS
MISSIONÁRIAS

Seguindo as orientações das Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora
da Igreja do Brasil (20192023), partindo do que já
existe, estamos reorganizando o trabalho pastoral
nas 10 Regiões Missionárias da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, visando fazer de cada uma
delas uma Comunidade
Eclesial Missionária.
Orientações básicas:
1- Cada Região Missionária (RM) continua
com a sua Coordenadora.
2- Em cada RM será
constituída uma Equipe
composta com os atuais
Responsáveis regionais
pelas seguintes funções:
Coordenação Geral, MECE, Capelinha, Novena/CF, Terço nas Famílias, Bandeira do Divino e Informativo Paroquial. Uma Equipe, portanto, de pelo menos, 7 pessoas.
3- Cada RM deve encontrar um espaço fixo para suas atividades
pastorais, entre outras: Santa Missa mensal, reunião da Equipe de Coordenação e realização de seus eventos comuns.
4- Essas Equipes terão como tarefa organizar e supervisionar o trabalho pastoral na RM de modo que todas as atividades pastorais estejam
funcionando de acordo com os seus objetivos.
5- Poderão também organizar eventos envolvendo as famílias da
RM, como exemplo: homenagem às Mães, aos Pais e às Crianças, festa
do Padroeiro da RM, Festa Junina, Aniversariantes do mês...
6- As Equipes de coordenação das RMs reunir-se-ão, cada uma
no seu próprio espaço, na última segunda-feira do mês, das 19h30 às
20h30, para avaliar as atividades do mês anterior e programar aquelas
que serão realizadas no mês seguinte.
7- Todas as RMs participam na organização e realização da Festa
do Padroeiro, tanto na Quermesse como na Festa Litúrgica.
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS – DÍZIMO
A Equipe da Pastoral do Dízimo tem o papel
de conscientizar cada participante da comunidade católica - a Paróquia - sobre a sua responsabilidade em contribuir para com essa mesma
comunidade e com toda a Igreja.
A Igreja vive da gratuidade dos seus fiéis. Quanto mais a comunidade puder contar com recursos
financeiros, mais ela poderá aplicar na obra evangelizadora. Conseguir esses recursos, eis o carisma de
quem participa da Pastoral do Dízimo!
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
Fevereiro 2020

- Total de Dizimistas: 1.139
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 456
- Novos Dizimistas: 02
- Total arrecadado: R$ 28.233,00
ATENDIMENTO PAROQUIAL

- SECRETARIA PAROQUIAL : De 2ª a 6ª feira: das 08h às 18h /
Sábado: das 08h às 12h. FONE: (14) 3882-0297
- SECRETÁRIAS: Cidinha e Marília / e.mail: secretaria@scjbotucatu.com.br
- BATIZADO: PREPARAÇÃO – 1º sábado, das 19h às 22h/ 3º
Domingo, das 09h às 12h, no Bloco A, Sala 1 / 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
Sábado – Das 09h às 11:30h; 3ª, 5ª e 6ª feira: das 14h às 17h. ( Em outros
horários, combinar diretamente com o Padre (pe. hergesse@gmail.com)
- 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
Fevereiro 2020

Entrada
1-Dízimo............................................................................ R$ 28.233,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 17.866,50
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$ 2.241,50
4-Capelinhas..................................................................... R$ 2.759,25
5-Aluguéis e Muros............................................................ R$ 4.650,08
6-Publicidade - Informativo Paroquial................................ R$ 1.320,00
7-Doação Cestas Famílias Carentes................................. R$
100,00
8-Rendimentos bancários.................................................. R$
113,26
9-Bazar Paroquial.............................................................. R$ 1.247,00
10-Carnê da Reforma – 4ª Etapa...................................... R$ 4.150,00
11-Doações....................................................................... R$
572,00
Total de Entrada..........................................R$ 63.252,59
SAÍDA
1-Funcionários e GPS......................................................... R$ 11.079,06
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$ 9.383,35
3-Côngrua do Pároco......................................................... R$ 3.445,82
4-Côngrua do Diác. Luiz Carlos.......................................... R$ 2.064,95
5-Pastorais, Liturgia e Escritório.......................................... R$ 6.558,42
6-Aquisição, Consertos e Manutenção............................... R$ 2.674,06
7-Telefone, TV e Internet ................................................. R$
756,12
8-Água e Esgoto.................................................................. R$
740,65
532,08
9-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e Capelas).......... R$
10-Energia elétrica.............................................................. R$
860,54
11-Combustível.................................................................... R$
590,52
12-RPA - Limpeza das Capelas e Salão............................ R$ 1.820,00
13-Informativo Paroquial .................................................... R$ 1.537,00
14-Cestas Famílias Carentes............................................. R$
882,45
15-Casa Paroquial .............................................................. R$
292,72
16-Veículo da Paróquia 7/24............................................... R$
814,83
17-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$
300,00
18-Unimed........................................................................... R$
739,87
19-Tarifas bancárias .......................................................... R$
99,00
20-Alarme............................................................................ R$
150,00
21-Taxas Públicas............................................................... R$
361,52
22- Reforma 3ª Etapa e Secretaria Paroquial.................... R$ 9.616,46
Total de Saída.......................... R$ 55.299,32
Pe. JoséHergesse
Pároco

Udson Rossetto
Tesoureiro

O Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da
Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
Abril – 2020

01/04 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Bençãos e Novena da Sobriedade (PH)
03/04 (1ª Sex): 05h30 – Matriz – Terço da Penitência e Missa (PH)
19h30 – Matriz – Sagrado Coração de Jesus (PH)
04/04 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
18:30h – Matriz (PH)
19h – Capela São Cristóvão (LCS)
05/04 (1º Dom): Domingo de Ramos – Coleta da CF 2020
08h – Sorocabana – Benção e Procissão de Ramos (PH)
10h - Capela Divino Pai Eterno - Benção e Procissão de Ramos (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
19h – Matriz (PH)
08/04 (1ª Qua): 15h – Matriz – Celebração (JRG)
19:30h – Catedral – Missa dos Santos Óleos
09/04 ( 2ª Qui): 20h – Matriz – Lava pés (PH)
20h – Capela Divino Pai Eterno - Lava pés (LCS)
10/04 ( 2ª Sex): 06h – Matriz - Via Sacra Paroquial (PH)
15h – Matriz – Adoração da Cruz (PH)
15h – Capela Divino Pai Eterno – Adoração da Cruz (LCS)
19h – Matriz – Procissão do Senhor Morto (PH)
11/04 ( 2º Sab): 20h – Matriz – Vigília Pascal (PH)
20h – Capela Divino Pai Eterno – Vigília Pascal (LCS)
12/04 (2º Dom): Domingo de Páscoa
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
19h – Matriz (PH)
15/04 (3ª Qua): 15h – Matriz – Celebração (JRG)
18/04 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (LCS)
19h – Capela São Cristóvão (PH)
19/04 (3º Dom): 07:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
19h – Matriz (PH)
22/04 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Bençãos e Novena da Sobriedade (PH)
23/04 (4ª Qui): 19h30h – Região Missionária 1 (PH)
25/04 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
18:30h – Matriz (PH)
19h – Capela São Cristóvão (LCS)
26/04 (4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
10h30 – Matriz – Batizado (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PLG)
19h – Matriz (PH)
28/04 (4ª Ter): 19h30 – Região Missionária 2 (PH)
29/04 (4ª Qua): 15h - Matriz – Missa, Bençãos e Novena da Sobriedade (PH)
30/04 (5ª Qui): 19h30 – Região Missionária 3 (PH)
- MISSAS E CELEBRAÇÕES: (PH): Pe. Hergesse / (PLG): Pe. Luiz Grillo / (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos Santos

ASSOCIAÇÃO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
CASA DOS IDOSOS MONS. LORUSSO
São pessoas idosas fragilizadas, dependentes e necessitadas de ajuda em
quase tudo.
Graças ao trabalho da Diretoria, da
Coordenadora
da
Casa, dos Funcionários, dos Voluntários
e dos Benfeitores, a
Grupo de Idosos ( 7 mulheres e 1 homem) residentes
na casa dos Idosos Mons. Lorusso - Março 2020
Casa dos Idosos está
funcionando com a
no serviço aos mais necessitados!
sua capacidade máxima: 8 pessoas!
Uma expressão da Caridade da
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, “ Eu era Idoso, você cuidou de Mim!”

QUASE PARÓQUIA DO
DIVINO PAI ETERNO
CELEBRAÇÕES ABRIL
HORÁRIO: 19H30
15/04 (3ª Qua): Região Missionária São Rafael (PV)
Região Missionária Santa Rita
de Cássia (P)
Região Missionária São Pio de
Pietrelcina (JRG)
22/04 (4ª Qua): Região Missionária São Lucas (PV)
Região Missionária Sagrada
Família (P)
Região Missionária São João
Paulo II(JRG)
29/04 (4ª Qua): Região Missionária Nossa Senhora Mãe Rainha (PV)
Região Missionária Perpétuo Socorro (P)

Região Missionária São Peregrino (JRG)
PRESIDE : (JRG) MEP José
Roque Gasperini / ( P ) MEP Palhinha / (PV) MEP Paulo Volpato /
( FM) MEP - Fernando Melo

