
 
 

 

 

 

O Papa Francisco em sua encíclica “Laudato Si”, cita que é 
necessária “uma conversão ecológica global”, “mudanças 
profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de 
consumo, nas estruturas consolidadas de poder” (n.5). Por 
isso, a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 vem de 
acordo com a encíclica do Papa e motiva a reflexão sobre os 
modelos de desenvolvimento que tem orientado a política e 
a economia. A CFE 2016 tem o objetivo de garantir o direito 
ao saneamento básico para todas as pessoas e 
empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas públicas e 
atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro 
da nossa Casa Comum, o planeta Terra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eis o tempo favorável. Eis o tempo da visita do nosso Deus 
Pai, rico em Misericórdia. Vamos viver o tempo da santa 
Quaresma no ano santo da Misericórdia, para que todos se 
renovem e santifiquem no amor misericordioso. O Papa 
Francisco nos incentiva: “precisamos sempre contemplar o 
mistério da misericórdia.  É fonte de alegria, serenidade e 
paz. É condição da nossa salvação.”  Misericórdia é a 
palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. 
Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus 
vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental 
que mora no coração de cada pessoa quando vê com olhos 
sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. 
Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque 
nos abre o coração à esperança de sermos amados para 
sempre, apesar da limitação do nosso pecado. 
Jesus foi humilhado por todos.  Este é o tempo para adorar 
e valorizar Jesus em nossa vida pessoal e social 
e agradecer por tudo o que Ele fez para cada um de nós 
convidando-nos a percorrer o caminho da santidade. 
Fomos batizados não somente com a água, mas também 
com o fogo do amor misericordioso. Aproximemo-nos ao 
sacramento do perdão e da reconciliação implorando a 
proteção do Pai Misericordioso. Nada fica escondido diante 
do olhar misericordioso do Pai que nos abraça como o 
filho pródigo. Saibamos agradecer por tudo o que temos 
recebido para continuar a receber em dobro. Glorifiquemos 
ao Pai do Céu por tudo o que nós temos, tudo foi doado 
com muito amor e ternura. Convido a agradecer 
comigo ao Pai pelo dom dos 50 anos de sacerdote, 
formando o povo sacerdotal muito amado por Deus. Maria, 
a Rosa Mística nos acompanhe e ajude neste tempo 
santo da Quaresma. 

 

Pe. Vincenzo Savoldi, CS 

Tema: Casa Comum, nossa responsabilidade. 
Lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a 
justiça qual riacho que não seca.” Am 5, 24 



 

Pe .  Claudio  Ambro zio ,  CS  
 

 
Irmãos e irmãs de nossa comunidade 
Frequentemente se ouve dizer que: "depois do carnaval é 
que começa realmente o ano". Mas em nossa paróquia não 
foi assim. Mesmo durante as férias nossas celebrações e 
atividades se realizaram normalmente. Eu passei uns dias de 
férias com meus familiares (foi muito bom para mim e para 
eles), mas ao voltar encontrei tudo funcionando 
normalmente, graças ao Pe. Vincenzo e a excelente liderança 
que temos em nossa comunidade. 
Por isso tenho a firme esperança de que teremos um ano 
abençoado: "Um ano santo da misericórdia". 
Acredito que o principal desafio que teremos pela frente será 
o de realizar a restauração de nosso templo. Nossa Igreja é 
muito linda, mas antiga e precisa urgentemente ser 
restaurada. Já temos o projeto, e está bem adiantado todo o 
processo de aprovação, tanto da autoridade civil, como da 
Arquidiocese de Curitiba. Com certeza precisaremos da 
colaboração de todos, mas juntos chegaremos lá. 
Tenham todos um ano de 2016 feliz e abençoado. 

 

 

  

01, segunda – 20h: Encontro de Saúde e Evangelização 

02, terça – Apresentação do Senhor - 19h: Missa de N. 
Sra. da Candelária e venda de velas 

03, quarta – 19h: Missa de São Brás com 
benção da garganta e venda de velas 

10, quarta - CINZAS: Missas e distribuição das cinzas às 
7h e 19h (não haverá Novena) 

11, quinta – 16h:  Missa de N. Sra. de Lourdes com 
benção da água e Unção dos Enfermos 

16, terça – 20h:  Reunião de Liturgia 

21, domingo - 9h30:  Missa de Envio das Catequistas 

23, terça: retorno da Catequese 

 

 

 

Missa do Sagrado Coração de Jesus e benção com o Santís- 

simo: primeira sexta-feira do mês, 19h 

Missa com Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: 

quartas às 7h e às 19h 

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$ 28.268,00 
Coletas – R$ 11.726,97 
Batismos   e   Casamentos–   R$ 
1.921,87 
Aluguéis – R$ 140,00 
Material/pastoral – R$227,76 
TOTAL ENTRADAS: R$ 42.284,60

 

 
SAÍDAS: 
Funcionários  e  encargos:  R$ 
19.631,54 
Dimensão social: R$ 4.728,00 
Administrativas: R$ 7.196,98 
Outras despesas: R$ 1.246,44 
TOTAL SAÍDAS: R$32.802,96 
 
 
 

 

 

/paroquiasantafelicidade 

 

 
 

Paróquia São José e 
Santa Felicidade

  

 
Missas: segunda a sexta: 19h 

sábado: 18h 
domingo: 7h30, 9h30, 11h, 19h 

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

 

Um dos santuários marianos mais conhecidos e visitados da 
Igreja é o Santuário de Lourdes, na França. No dia 11 de 
fevereiro de 1858, a Virgem apareceu a uma menina de 14 
anos, Bernardete Soubirous, em uma gruta pela qual corre 
uma água muito límpida numa bela cascata. As pessoas que 
passam por lá gostam de beber um pouco da água, banhar-
se nela. E muitas pessoas recuperaram a saúde fazendo com 
fé estes gestos. Por tal motivo, a festa de Nossa Senhora de 
Lourdes está muito vinculada ao símbolo da água e da saúde. 
Por esse motivo, teremos neste dia em nossa Igreja, uma 
celebração com benção da água e Unção dos Enfermos. As 
famílias que tiverem alguma pessoa enferma ou idosa façam 
o possível para trazê-la. 

 

No dia 19 de março, dia do nosso padroeiro São José, 
celebraremos com muita festa os 50 anos de Sacerdócio 
do Pe. Vincenzo! Agende! 

 

 

 

 

Matriz São José: sextas após a Missa das 19h 
Capela N. Sra. do Monte Bérico: sextas às 20h 
Capela São Judas Tadeu: sextas às 20h 
 


