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PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

 

No próximo dia 28 de outubro, a comunidade da Cascatinha 

estará em festa, comemorando 60 anos da fundação da Cape-

la São Judas Tadeu.  

Conforme a História, a capela foi erguida em tempo recorde: 

desde a manifestação da 1ª ideia da construção ao padre Ma-

ximiliano Sanavio, feita pelo Sr. Pedro Trevisan (já falecido), 

no mês de julho, decorreram pouco mais de 3 meses até sua 

inauguração em 28 de outubro daquele ano. 

A comunidade envolveu-se entusiasticamente no projeto de 

construção: todo habitante da Cascatinha procurou alguma 

forma de dar sua parcela de colaboração, seja com dias de 

trabalho, com outras doações pertinentes, e com palavras de 

incentivo e orações para que o projeto fosse executado com a 

maior rapidez possível.  

Assim, num domingo, dia 28 de outubro de 1956, dia de São 

Judas Tadeu, inaugurava-se a capela com a primeira missa 

celebrada pelo padre Maximiliano Sanavio, e participação de 

toda a comunidade da Cascatinha e moradores de Santa Feli-

cidade. 

De lá para cá, são 60 anos ininterruptos em que a comunida-

de se encontra todos os domingos, às 8 horas da manhã, para 

participar da missa e render graças a Deus e ao padroeiro São 

Judas Tadeu. 

No nosso site você encontra mais fotos históricas da  

construção e inauguração da Capela São Judas Tadeu! 

Cláudio Parise 

 

No mês de outubro vivenciamos a atividade missionária da 

Igreja. Muitas são as formas de ser missionário. Por vez pen-

samos que são missionários somente aqueles que deixam sua 

pátria e partem para outros países, é verdade, mas também 

todo cristão é convidado a ser, na família, na comunidade, 

onde trabalha e também nos lugares mais distantes. 

Podemos ser missionários que trabalham ativamente ou ser-

mos colaboradores através do nosso incentivo, da nossa ora-

ção e da nossa ajuda material. 

Vivemos em um mundo tão agitado e por vez nem nos damos 

conta que ao nosso lado existem pessoas que precisam de 

nossa ajuda, não somente de coisa materiais, mas necessitam 

descobrir o sentido da sua existência, de alguém que escute 

os seus sofrimentos, que os oriente, dizendo de onde viemos, 

onde estamos e para onde devemos caminhar. 

Com certeza a Pessoa de Jesus faz a diferença em nossa vida! 

Ele vem nos trazer a resposta, dar o verdadeiro sentido da 

vida! Peçamos a Maria que nos ensine a sermos anunciado-

res, promotores e construtores do Reino de Deus. 

De forma concreta, do mês junho a agosto, os catequizandos 

da nossa Paróquia participaram da campanha das 20 mil Bí-

blias para África. Agradecemos o empenho de vocês e seus 

familiares. Chegamos a um total de RS 5.869,60 reais que foi 

entregue a arquidiocese, que repassará à comissão organiza-

dora da campanha. 

Ir. Emilia Buba, ascj 



 

Missa do Sagrado Coração de Jesus e benção com o  

Santíssimo: primeira sexta-feira do mês às 19h 

Missa com Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro: 
quartas às 7h e 19h 

Missa em italiano: primeiro domingo do mês às 11h 

Missa em espanhol: quarto domingo do mês às 11h 

Reza do Terço: 45 minutos antes da Missa das 18h do 
sábado e das 7h30 do domingo 

Confissões – sextas das 8h às 18h 

Grupo de Oração: quartas às 20h - Matriz 

Serviço de apoio à família - escuta: segundas às 20h 

Estudo Bíblico – quintas às 20h - Salão Scalabrini 

 

ENTRADAS 

Dízimo: R$25.337,22 

Coletas: R$10.743,00 

Batismos e Casamentos: 
R$1.531,62 

Aluguéis: R$920,00 

Material Pastoral: R$437,51 

Total entradas: R$38.969,35 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$18.121,62 

Administrativas: R$ 8.300,88 

Dimensão Social: R$ 7.920,00 

Outras despesas: R$ 970,54 

Total saídas: 35.313,04  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

Irmãos e irmãs, amigos e amigas da comunidade 

 

"Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz 

todos os dias? (Salmo 33 (34) -vs. 13) 

 

Isso que diz o salmo é verdade: todos os seres humanos pro-

curam a felicidade plena para si e para as pessoas que amam. 

Mas a maioria vive preocupada e triste; a doença que mais 

cresce hoje no mundo é a depressão. Provavelmente porque 

as pessoas procuram a felicidade onde ela não está. 

Para que os fiéis de nossa comunidade não caiam nesta ilu-

são, pensamos em realizar, antes do final do ano, dois retiros, 

que nos possibilitem momentos de deserto, contemplação, 

partilha. 

O primeiro deles está sendo organizado pela pastoral da famí-

lia para os dias 21, 22 e 23 de outubro e é destinado aos ca-

sais: aos que estão casados no civil e religioso; aos que vivem 

em situação de simples convivência estável, aos que estão em 

segunda união; aos que vivem a harmonia conjugal, aos que 

passam por situações de conflito ou dúvidas. A todos os casais 

esse retiro fará bem, pois facilitará momentos de reflexão e 

partilha; de oração e de perdão. 

O segundo retiro acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro, e 

está sendo organizado pelo conselho de pastoral paroquial. É 

destinado às lideranças e aos membros da comunidade e está 

sendo organizado com muito carinho pela coordenação do 

CPP em sintonia com o pároco. 

Quem deseja inscrever-se ou obter maiores informações pode 

dirigir-se à secretaria paroquial, ou à pastoral familiar no pri-

meiro caso, e à coordenação do CPP no segundo. 

E reescrevo aqui o que já escrevi no convite aos retiros: 

"Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa com vocês", dis-

se Jesus a seus discípulos antes da última ceia. De maneira 

análoga eu hoje falo a todos os fiéis da paróquia São José e 

Santa Felicidade: "Desejei ardentemente fazer com vocês uma 

experiência de retiro, de oração, de partilha e de deserto." 

Nossa paróquia é o lugar onde acontecem as celebrações dos 

sacramentos, a catequese e as reuniões de grupos, as festas 

religiosas e de cunho cultural. Mas deve ser também o lugar 

onde aprendemos a contemplar e fazer silêncio para escutar a 

voz de Deus. 

 

Esperamos por vocês! 

04, terça - 19h30: Encontro de Batismo 

06, quinta - 15h: Missa da Terceira Idade seguida de 
confraternização no Amigão 

08, sábado - 16h: Batismo - Matriz 

09, domingo - 11h: Missa Festiva em louvor a São Vicente 
de Paulo - Voluntárias da Caridade 

09 a 12: Celebrações a Nossa Senhora Aparecida – Festa 
das Capelinhas: programação na página ao lado 

13, quinta: 12 horas de Adoração ao Santíssimo – início 
com Missa às 7h e término com Missa às 19h 

17, segunda - 20h: Reunião de Liturgia 

21 a 23: Encontro de Casais - Pastoral Familiar 

22, sábado - 13h30: 1000 Ave-Marias na Capela Mon-
te Bérico 

23 a 28: Festa do Padroeiro, Capela São Judas Tadeu: 
programação na página ao lado 

31, segunda - 20h: Terço Luminoso - Matriz 

 

Missas: segunda a sexta: 19h 
     sábado: 18h 
    domingo: 7h30, 9h30, 11h e 19h 

41 3372 1417 
Avenida Manoel Ribas, 6252 – Santa Felicidade, Curitiba – PR 
paroquiasfelicidade.wix.com/paroquiasfelicidade 

 
/paroquiasantafelicidade /paroquiasanta 



 

 

O dia da padroeira do Brasil será preparado por um tríduo 

com a chegada de todas as Capelinhas que visitam as famílias 

da nossa comunidade. 

No dia 12/10, quarta-feira, a celebração contará com procis-

são e Missa Festiva. Confira a programação: 

 09/10, domingo - 19h: Missa e primeiro dia do tríduo 

 com a chegada das capelinhas dos setores 01 a 25 

 10/10, segunda - 19h: Missa e segundo dia do tríduo 

 com a chegada das capelinhas dos setores 26 a 50 

 11/10, terça - 19h: Missa e primeiro dia do tríduo com 

 a chegada das capelinhas dos setores 51 a 71 

 12/10, quarta - Nossa Senhora da Conceição Aparecida 

18h: concentração no Bosque São Cristóvão para procis-

são até a Matriz 

19h: Missa Solene na Matriz com benção das crianças 

 

Como você já leu, a Capela São Judas Tadeu, na Cascatinha, 

completa 60 anos de fundação no próximo dia 28 de outubro, 

dia de São Judas Tadeu. Confira a programação: 

23/10, domingo - a partir das 11h30: Almoço Italiano 

26/10, quarta - 20h: Noite de Louvor ao Padroeiro 

27/10, quinta - 20h: Noite de Louvor ao Padroeiro 

28/10, sexta - dia de São Judas Tadeu - 20h: Missa Festi-

va em louvor ao Padroeiro 

 

E para encerrar o Mês Missionário, teremos na noite do dia 

31/10, segunda-feira, um Terço Luminoso com a participação 

de todas as crianças da catequese juntamente com suas famí-

lias | Terço Luminoso, 31/10, às 20h na Matriz 

 

No domingo,  09 de outubro, a Pastoral do Migrante promove 

no Bosque São Cristóvão mais uma grande Festa Latino-

Americana. 

O evento começa às 10h com uma Celebração Ecumênica e 

segue durante o dia com comidas típicas, música, dança, poe-

sia e artesanato. 

Mais informações com a Pastoral do Migrante - 3372 0466 

 

No sábado, 22/10, na Capela N. Sra. do Monte Bérico, vamos 

rezar a oração das 1000 Ave-Marias em Ação de Graças pelos 

100 anos da comunidade | Sábado, 22/10, às 13h30! 
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Nossa comunidade paroquial celebrou no mês de setembro 

os 100 anos da Capela de Nossa Senhora do Monte Bérico. As 

celebrações tiveram início no sábado, 17, com uma cavalga-

da, abertura da Porta Santa e Missa presidida por D. Peruzzo, 

arcebispo de Curitiba. Durante a semana, as atividades segui-

ram com Missas, Terço dos Homens, Terço Luminoso e Ado-

ração Eucarística. No sábado, 24, 100 crianças coroaram a 

imagem de Nossa Senhora cantando um hino de ação de gra-

ças pelo centenário da comunidade. As celebrações foram 

encerradas no domingo, 25, com Missa Festiva e Almoço. 

Na página da paróquia no Facebook você encontra o álbum de 

fotos completo!  

O ENCONTRO 

O encontro começa às 20h do dia 21/10, sexta-feira, e termina às 

15h do dia 23/10, domingo. Nesse encontro os casais saem para 

um lugar fora da sua rotina, com o objetivo de ajudar em uma 

análise e reflexão da convivência familiar, do amor entre o casal e 

seus filhos. 

A QUEM SE DESTINA 

É oferecido a todos os casais, em qualquer situação, casados ou 

não na igreja, em primeira ou segunda união, de qualquer religião,   

de qualquer idade, com ou sem filhos, que morem ou não em 

Santa Felicidade, casais que estão ou não passando por dificulda-

des. Enfim, os casais que se amam e querem se unir ainda 

mais formando uma linda e saudável família Cristã. 

COMO FAÇO PARA PARTICIPAR 

As inscrições podem ser feitas na secretaria da nossa paróquia. 

TENHO DÚVIDAS, COMO FAÇO PARA ESCLARECER 

Pode ligar nos telefones abaixo que um agente da Pastoral Famili-

ar vai esclarecer e ajudar no que for necessário. 

 Secretaria Paroquial - 3372-1417 sjosestafelicidade@uol.com.br 

 Bento e Glória - 9258-3169 - gloriaduarte09@gmail.com -

Pastoral Familiar 

 Julio e Odete – 9106-8182 – Pastoral Familiar 

 João e Ivete - 9232-1479 / 9113-7145 – Pastoral Familiar 

mailto:gloriaduarte09@gmail.com

