O Evangelizador
VISITA PASTORAL DO BISPO D. CAETANO FERRARI
A visita pastoral de um
Bispo é sempre um momento
importante para toda comunidade
paroquial,
a
qual
tem
a
possibilidade de compartilhar
mais de perto todos os trabalhos
Evangelizadores realizados pelas
pastorais, movimentos e serviços
instituídos por cada Paróquia.

Pastoral, padre Milton César
Carraschi. Logo em seguida
haverá uma reunião com o CPP
ampliado, no qual cada pastoral
de maneira resumida e articulada,
estará apresentando seu trabalho
aos nossos visitantes.
Nesses dias, haverá visitas
a alguns doentes, como também
em algumas entidades pelas
quais a Paróquia de São Benedito
é colaboradora, bem como a
presença do Bispo em alguns
eventos pastorais e paroquiais.

Programação da Visita
Pastoral

Nossa Paróquia estará
recebendo nosso Bispo D. Caetano
nos dia 13 a 16 de Fevereiro
para um momento de partilha,
integração e ao mesmo tempo de
renovação do ardor missionário
que somos convidados por Jesus
a empregar. Teremos, na quintafeira do dia 13, a missa de
abertura com todos os membros
que compõem o Conselho de
Pastoral Paroquial, CPP, ampliado
juntamente com a comunidade
reunida acolhendo o Sr. Bispo
e o Coordenador Diocesano de

Abaixo anexamos o roteiro,
acertado na última reunião do
Conselho de Pastoral Paroquial
ampliada (CPP):
Dia 13/02(quinta-feira):
19h30 - Missa – Matriz – logo após
reunião com CPP ampliado.

Manuel, com lanche comunitário.
Dia 15/02(sábado):
08h00 – Visita ao Dispensário
Vicentino
10h00 – Visita à Casa Família de
Nazaré
12h00 – Almoço – Residência: Ademir
e Fátima Losila
16h00 – Encontro com os jovens do
Crisma e Grupo Amigos pela Fé
18h00– Missa em louvor a N. Senhora
de Lourdes – após, quermesse.
Dia16/02(domingo): 07h:00 – Missa
na matriz.
08h00
–
Visita
aos
grupos:
Perseverança, Catequese de crianças,
coroinhas, e Curso de Batismo.
10h00 – Missa – Matriz
12h00 – Almoço – Residência: Osmar
e Glaucia
14h00 – Explanação sobre questões
administrativas e pastorais
19h00
–
Missa
–
Matriz
–
Encerramento em todas as missas.

Dia 14/02(sexta-feira):
07h00 - Missa – Capela N. Senhora
da Penha, com café da manhã.
08h00 – Visita à Creche Berçário
Antônio Pereira
10h00 – Visita a 03 residências de
pessoas adoentadas.
16h00 - Missa Setor “D” – Rua
Bernardino de Campos nº 15-47
– Vila Souto – Residência: Sueli e

Pe. Fábio Chella

EM 2014 NOSSA PARÓQUIA FAZ 70 ANOS.
VAMOS COMEMORAR JUNTOS!!!

CAPELA DE NOSSA SENHORA DE
LOURDES

Neste mês de fevereiro,
celebraremos dentro dos festejos
dos cinquenta anos da Diocese de
Bauru e Setenta anos de fundação
da Paróquia de São Benedito,
a festa de Nossa Senhora de
Lourdes.
Aproveitando este ensejo,
pelo qual marca o retrospecto
histórico tanto diocesano como
paroquial, queremos compartilhar
com o leitor a grande caminhada
que possui esta comunidade
fundada no final da década de
1960.
Neste ano, nos festejos de
Lourdes, teremos a participação
de Nosso Bispo D. Caetano Ferrari,
que estará prestigiando com
sua visita pastoral a riquíssima
caminhada pastoral que esta
comunidade possui. Que seja
um momento de agradecermos
a todos àqueles que foram um
marco na comunidade e se
encontram na presença de Deus,
como também um elemento
renovador de nosso ardor como
discípulos e missionários sendo
fermento, sal e luz. Amém.
“O texto a seguir é um
resumo da Ata de Fundação
da Sociedade Paroquial Dante
Alighieri:
Em 1º de junho de 1979,
uma seta-feira, às 15:00h, em
um barracão de madeira armado
no quarteirão número 16 da
Rua Bernardino de Campos no
lado direito, foi reunido, por
convocação do Padre Almir
Cogiola (vigário da Paróquia de
São Benedito na época), um
grupo de pessoas a fim de tomar
conhecimento de tal convocação.

Nesta reunião, O Padre Almir
informou aos presentes que
a sociedade italiana Dante
Alighieri havia feito uma doação
de um terreno medindo 30x40
metros no quarteirão dezesseis
da rua Bernardino de Campos
a fim de que fosse construído
uma creche para atender às
crianças necessitadas do bairro,
perpetuando a memória de Dante
Alighieri.
A doação foi oficializada
em uma reunião solene no dia
primeiro de agosto do ano de 1977
com a presença do Bispo Dom
Vicente Marchesi Zioni (Bispo
diocesano na época), Padre Almir,
Dr. Nuno de Assis, do prefeito
Municipal,
Professor
Ubaldo
Kiapa, presidente da sociedade
Dante Alighieri, irmã Maristela
Casagrande, senhora Janete Silva
Alberti, que eram pioneiras do
movimento e outras autoridades,
além de numeroso público. Neste
mesmo dia, o Bispo impetrou a
bênção e lançamento da pedra
fundamental, juntamente com
a posse da primeira diretoria”.
(Thayná Fogaça).
					
					
Pe. Fabio Chella

Irmã Maristela evangelizando no
terreno que posteriormente foi
construida a Capela.

Horário de atendimento
da secretaria
De 2ª feira à 6ª feira: das 8:00 às
17:00
Sábado – das 8:00 às 12:00
Horário de Missas

6ª FEIRA: 16:00 no Setor
3ª FEIRA À SEXTA: 7:00 na Cap. N.
S. Penha
Primeira 6ª FEIRA: 15:00 na
matriz,Missa do Sagrado Coração
SÁBADO: 18:00 na matriz
DOMINGO: 07:00, às 10:00 e às
19:00 na matriz (2º domingo do
mês: Missa dos Dizimistas e 4º domingo do mês: Missa das Capelinhas)
SÁBADO: 19:00 na Capela N. Sra.
Penha – Rua Siqueira Campos, 4-85
– Vila Souto
DOMINGO: 08:15 na Capela N. Sra.
de Lourdes – Rua Carlos de Campos,
14-46 – Vila Giunta

Momento Vicentino

FONTE DE CARIDADE
A compaixão de Jesus
					
“Jovem, eu lhe ordeno, levantese” (Lc 7, 14)
Naquela época, o valor da
mulher na sociedade consistia em
ter marido e filhos; no entanto,
aquela mulher havia perdido
tudo, primeiro a proteção do
marido e, agora seu único filho.
Com isso, perdeu também o
reconhecimento social ficando
em uma situação extremamente
vulnerável
e
praticamente
excluída da sociedade.
Podemos
perceber,
neste trecho narrado por Lucas,
uma demonstração clara da
sensibilidade e percepção de Jesus
diante da necessidade daquela
pobre viúva; não foi necessário
que ninguém se prostrasse
aos seus pés solicitando sua
intervenção.
Diante daquela situação,
Jesus se move através de sua
misericórdia que transcende o
nosso entendimento.		
Vejamos o exemplo de
Jesus. Ele estava em Naim, que
não era sua cidade natal, ou seja,
estava como visitante naquela
cidade; o que chama a atenção
é a disponibilidade de tempo e
principalmente a compaixão, no
momento que Ele interrompe seu
caminho para atender a dor e a
necessidade daquela mulher a
quem dirige a palavra que mais
parece uma ordem: “Não chore”.

Imaginamos como esta atitude
transformou a história e a vida da
viúva e de seu filho, não só para
os dois, mas também o que deve
ter significado para todos daquela
pequena cidade da Galiléia.		
Atualmente encontramos
em nossa sociedade numerosas
ameaças iminentes para os
jovens. Quantas mães sofrem
e choram ao verem seus filhos
praticamente
mortos
pela
dependência
das
drogas
e
marginalidade?
Por outro lado, quantos
filhos lutam e querem se livrar
dessa escravidão, mas não
conseguem? E por isso são
considerados
praticamente
mortos para a sociedade.
Pra nós, vicentinos, fica a
mensagem de Jesus Cristo sobre
a importância fundamental da
atenção e, principalmente, da
compaixão que funciona como um
motor que movimenta o amor e
a misericórdia de Deus e nos leva
a interromper nossa caminhada,
se necessário, para focar nossa
atenção nas necessidades dos
nossos assistidos.
Façamos
em
nossas
Conferências o que Jesus nos
ensinou nesta passagem e
saibamos colocar a compaixão
sempre à frente de nossos
trabalhos.				
Mais informações sobre os
Vicentinos: ssvpccbauru@gmail.
com; natalianegretti@gmail.com

FESTA DE N.S.DE LOURDES

11/02/2014 – 20h:00 – Terço
meditado		
15/02/2014
–
18h:00
–
Missa
da padroeira, com o
Bispo Após a missa, grande
quermesse.
“...Em 1992, o Papa
João Paulo II proclamou e o
mundo inteiro aceitou o dia 11
de fevereiro, Festa de Nossa
Senhora de Lourdes, como o Dia
Mundial dos Doentes. Porém, já
em 1862, data em que a Igreja
passou a venerar a Virgem em
Lourdes, milhares de peregrinos
já visitavam o local em busca do
alívio diante de alguma doença.
A dor, a doença, o
sofrimento, nós podemos vê-los
e enfrentá-los de duas formas:
com ou sem revolta. Quem
não acolhe o sofrimento, quem
aceita a doença, angustia-se.
Não consegue ir para frente
e algumas vezes faz com que
outras pessoas sofram também...
o importante é que essa pessoa
lute contra a doença, mas não se
revolte contra Deus nem contra
os irmãos e irmãs, procure viver
esse sofrimento unindo-o ao de
Cristo...”
Trecho de entrevista de
D. Flavio Giovenalle, Bispo de
Santarém/PA, à Rede Milícia Sat.
(O Mílite-fev/2014).
Assim,
vamos
nesse
dia de nossa mãe de Lourdes,
homenageá-la e
pedir
sua
intercessão
junto
ao
seu
Filho amado para que nos dê
sempre a força necessária para
enfrentarmos
nossas
dores,
físicas e espirituais.
Participe dos festejos em
nossa capela de Lourdes, no
sábado, dia 15 de fevereiro.
		
PASCOM

Reforma da Sala dos
Jovens
Neste ultimo mês de janeiro,
os jovens do Grupo Amigos pela Fé
arregaçaram as mangas e partiram
para um trabalho de reforma de uma
das salas da casa paroquial.
Diversos grupos se utilizam
das várias salas na casa para suas
reuniões, eventos, cursos, etc.
O grupo Amigos pela Fé
se reúne aos sábados, depois das
18h com muita força de vontade;
promovem debates, oração, louvor,
ação social, até culinária! Tem
música...
Está aberto a todos os jovens
e contamos que a cada dia aumente
mais essa turma de Jesus.
Como bem postou a Celena
Arthuso “A música dos jovens se
escuta com o coração, não com os
ouvidos”, assim todos são convidados
a participar, conhecer, dar sugestões
também.
Conheça a Sala da Juventude!
É aberta a todos.

SÃO BENEDITO 70 ANOS DE
HISTÓRIA

Foto histórica da igreja antiga com
Pe. Osvaldo
	Relembrando a História
Pesquisando sobre a História da nossa querida comunidade,
encontrei no livro que relata a História da Paróquia de Santa Terezinha do menino Jesus, escrito pela
professora Maria do Carmo de Siqueira Batalha, um fato muito importante.
No dia 9 de junho de 1935,
a Igreja de Santa Terezinha recebeu
cerca de 600 crianças que fizeram
a Primeira Comunhão, sendo que a
missa foi preparada pelo Professo-

rado Católico de Bauru. Da Capela
de São Benedito, também participou um grupo de crianças que foram preparadas pelas catequistas:
Anita Coelho e Conceição Coelho.
Às seis horas e trinta minutos, o grupo de crianças foi em
procissão à Igreja de Santa Terezinha e a missa teve início às sete
horas e trinta minutos em um domingo. Terminada a missa às oito
horas e quarenta e cinco minutos,
houve um farto café na praça em
frente à Igreja.
Às quinze horas, para as
crianças da cidade, foi realizada a
renovação das promessas do batismo, a consagração a Nossa Senhora e a entrega das lembranças.
Para as crianças da Vila Falcão,
essa cerimônia foi realizada às dezoito horas na Capela de São Benedito.
Hoje ainda conseguimos encontrar
algumas dessas “crianças” que são
senhoras que ainda tem participação ativa na nossa comunidade.
A Igreja de São Benedito
foi elevada à Paróquia em 1944 e
a Paróquia de Santa Terezinha em
1952.
No próximo mês, contaremos mais algum fato importante
de nossa Paróquia.
São Benedito, rogai por
nós!
Dalva Batalha Teixeira Grandini
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