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Expediente
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Arrecadação do Dízimo

Horários de Missa:

Igreja Matriz Sto. Antônio
Sexta-feira: 7:00 h  
Sábado: 19:00 h  

Domingo:9:00 e 19:00 h

Secretaria Paroquial:

Segunda a sexta-feira: 
7:00 às 11:00 h 
13:00 às 17:00 h

Sábado: 8:00 às 12 h

Crisma na Paróquia Santo Antônio

Abril: Maio: Junho: 

R$ 5.094 R$ 5.671   R$ 5.254

“CADA UM DÊ CONFORME DECIDIR EM SEU CORAÇÃO, SEM PENA OU

CONSTRANGIMENTO, PORQUE DEUS AMA QUEM DÁ COM ALEGRIA” (2 COR 9,7).

Saudação

Queridos paroquianos, é com sou completamente desconhecido. isso, peço que tenham um pouco de 
alegria que lhes dirijo estas breves Espero, com a graça de Deus, compreensão e paciência até que 
pa lavras de saudação e de realizar um bom trabalho. tudo se normalize. 
a g r a d e c i m e n t o  p e l a  g e n t i l  Teremos, certamente, mudanças Rezo por todos e peço que também 
acolhida. Muitos já me conhecem nos calendários das missas das rezem por mim para que eu seja fiel 
da vizinha paróquia de Nossa comunidades das duas paróquias e a minha missão. Obrigado. Deus os 
Senhora da Penha, portanto, não nos horários de atendimento, por abençoe!                         Pe. Tadeu

Padre Tadeu Francisco Bonetti, para o seminário da Diocese de 
atual pároco da paróquia Nossa Amparo em julho de 1999, e 
Senhora da Penha, tomou posse concluiu o curso de teologia na PUC – 
como administrador da paróquia Campinas. Foi ordenado sacerdote 
Santo Antônio no dia 11 de julho de na Igreja Matriz de São José em Mogi 
2010, substituindo o padre Ailton Mirim no dia 15/02/2003. Trabalhou 
que foi afastado devido a problemas nas paróquias de Santa Maria 
de saúde. A cerimônia ocorreu na (Jaguariúna) e Divino Espírito Santo 
igreja matriz da paróquia no final da (Holambra) como vigário auxiliar, 
celebração dominical das 19 horas em Nossa Senhora das Brotas 
presidida pelo até então bispo da (Lindóia) como administrador 
Diocese de Amparo, Dom Francisco paroquial e há pouco mais de dois 
José Zugliani. anos é pároco de Nossa Senhora da 
P a d r e  Ta d e u  a s s u m e  a  Penha.
administração das duas paróquias Desejamos ao padre Tadeu todo 
por tempo indeterminado até que sucesso e iluminação divina no 
um novo pároco seja nomeado para natural de Amparo (SP). Nasceu no exercício da sua nova função na 
Paróquia Santo Antônio. Neste dia 21/04/1977. Paróquia Santo Antônio. A tarefa não 
período, os padres das demais Ingressou no seminário da Diocese é fácil, mas saiba que Deus e esta 
paróquias da cidade ajudarão na de Santo Amaro (SP) em 1994, onde comunidade estão convosco. Conte 
celebração das missas. cursou toda a filosofia e o primeiro com nossa ajuda e com nossas 
Padre Tadeu Francisco Bonetti, é semestre de teologia. Transferiu-se orações. 

Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia.

Avisos

Janeiro Fevereiro: Março:  

R$ 5.334 R$ 5.180   R$ 5.341

No dia  15 de agosto às 15 horas, No decorrer desse dia, tivemos a coração de pedra em coração onde 
acontecerá a cer imônia do participação do casal Wilson e Lúcia reine a Palavra de Deus e sua luz. 
sacramento do Crisma na Paróquia da cidade de Amparo, que explorou O Grupo de jovens Vida Reluz da 
de Santo Antônio. Dom Francisco o assunto  “Família” de uma forma Paróquia Nossa Senhora da Penha 
José Zugliani, nosso administrador dinâmica e prazerosa. Fátima fez a animação durante todo o 
diocesano, ministrará o sacramento Topan, catequista da Perseverança  encontro, tanto nos momentos de 
a quarenta jovens que estão se também ajudou o dia todo. Márcia reflexão como nos momentos de 
preparando desde fevereiro de descontração, desenvolvendo 
2009, com encontros aos sábados também algumas dinâmicas. 
das 17h30 às 18h50, encerrando A equipe de cozinha, que caprichou 
com a Missa às 19 horas. em tudo, foi formada pelos casais: 
Durante todo esse período, Valverde e Heloísa, Lantin e Cecília, 
participaram de gincanas bíblicas, Lauri e Andréia. 
dinâmicas de grupos, palestras O Encontrão foi encerrado com uma 
sobre diversos assuntos como: Missa celebrada pelo Pe. Ailton, 
Sacramentos e escatologia para onde os pais participaram da 
jovens com o seminarista André; a procissão de entrada, uma surpresa 
importância da Missa com o Sr. para os crismandos!
Domingos de Amparo; aborto com o Na reunião de catequistas realizada 
casal Ione e João Carlos Zacchi; A após o Encontrão, lemos as 
vida de Nossa Senhora com o casal avaliações feitas pelos crismandos e 
Irene e Ângelo Ferla,  entre outros. pudemos verificar a satisfação que 
P a r a  c o m p l e m e n t o  d e s t a  todos tiveram. Valeu a pena! Foi 
preparação, os jovens participaram tudo muito bom! 
do “Encontrão”, um evento Nós, catequistas, ficamos bastante 
realizado em 27/06/10 das 8h30 até Bueno de Moraes desenvolveu uma gratificadas por esse trabalho de 
16h e organizado pelas catequistas: dinâmica, mostrando através de evangelização realizado nesse 
Deise, Edna, Flávia, Maria Carolina uma reflexão interativa que período e com esta turma de 
e Neide. podemos transformar o nosso crismandos.

"NÃO FOSTES VÓS QUE ME ESCOLHESTES,
MAS EU QUE VOS ESCOLHI” (JO 15,16)

Nota Fiscal Paulista - Colabore com o Educandário!

O Programa Nota Fiscal Paulista ajudar é simples, DEPOSITE SEU da igreja Matriz de Santo Antônio 
permite ajudar entidades sem fins C U P O M  F I S C A L  S E M  (horário de missa) ou entregue na 
lucrativos como o Educandário IDENTIFICAÇÃO (CPF ou CNPJ) na secretaria paroquial durante a 
Nossa Senhora Aparecida. Para urna disponível na entrada principal semana. Colabore!

Festa do Menino Jesus de Praga
Na Capela do Menino Jesus de Praga 

na rua 24 de Outubro, nº 492, Centro.
De 22, 23 e 24 de agosto: 

Celebração e quermesse todos os dias.
Dia 25: Procissão às 19 h com missa 

Participe!
em seguida.

O mês de agosto é dedicado às reservado para a ref lexão e crianças, jovens e adultos não só para 
vocações, neste mês a Igreja celebra celebração de uma determinada os sacramentos, mas também para 
as vocações, sacerdotal, diaconal, vocação: darem testemunho de Cristo e do 
religiosa, familiar e leiga. É um mês Evangelho no mundo.Primeiro Domingo: Vocações 
voltado para a reflexão e a oração Sacerdotais - Dia do Padre
pelas vocações e os ministérios, de S e g u n d o  D o m i n g o : Vo c a ç ã o  Oração pelas Vocações:
forma a pedir a Deus, sacerdotes que Familiar - Dia dos Pais Jesus Mestre divino, que chamastes 
sejam verdadeiros pastores e sinais Terce i ro Domingo:Vocações os apóstolos a Vos seguirem, 
de comunhão e unidade no seio da Religiosas - Dia da Vida Religiosa continuai a passar pelos nossos 
Igreja. caminhos, pelas nossas famílias, Quarto Domingo: Vocações Leigas - 
Proposto pela Conferência Nacional pelas nossas escolas e continuai a Dia dos Ministérios Leigos 
dos Bispos do Brasil (CNBB) desde repetir o convite a muitos de nossos Dia do Catequista: Nos anos como  
1983. O mês vocacional tem como jovens.2010, cujo mês de agosto possui cinco 
o b j e t i v o  c o n s c i e n t i z a r  a s  Daí  força para que Vos sejam fiéis, domingos, a Igreja celebra neste dia o 
comunidades da responsabilidade como apóstolos leigos, como ministér io do Catequista. Os 
que elas compartilham no processo sacerdotes, como religiosos e catequistas são, por vocação e 
vocacional. religiosas, para o bem do povo de missão, os grandes promovedores da 
Cada domingo do mês de agosto é Deus e de toda a humanidade. Amém.fé na comunidade cristã preparando 

Agosto: Mês das Vocações

Na Capela do Bom Jesus da Vila Bazani  
De 28 de julho à 05 de agosto: 

Terço todos os dias às 19h30min. 
Dia 28 - Abertura com Missa Especial aos Festeiros
Dia 06: Procissão às 19 h com missa 

Quermesse: dias 31, 01,05 e 06. Participe!
em seguida.

Festa do Bom Jesus

ATENÇÃO: Novo horário!
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Por Pe. José Antônio Pires de Almeida 
OMI 

lembrava do que 

catequese, antes de tudo, é seguir os suas festas, obras e outras atividades.
passos de Jesus junto aos jovens e D. Luciano Mendes de Almeida dizia que 

Há centenas de documentos sobre crianças, estar com eles transmitindo um marco importante na sua vida foi 
Catequese, tanto oriundos de Roma como experiências concretas de amor, quando, conversando com um grupo de 
da CNBB e outros organismos da mesma. reconciliação, perdão, construção da crismandos, perguntou a eles qual foi a 
Como minha intenção nesse pequeno justiça. Citou inclusive que não se coisa mais importante que aprenderam 
artigo não foi elaborar um tratado ouvia nas aulas de durante a preparação para a crisma (que 
acadêmico, mas apenas expor algumas catecismo, mas que não se esquece dos era de um ano). Todos responderam que 
idéias pessoais, preferi abster-me de acampamentos, dos mutirões em foi um dia em que eles organizaram um 
citações. almoço, seguido de show e gincana, para 
Um fato que me vem à memória e que li na os idosos de um asilo de sua cidade. D. 
revista católica 30 DIAS chamou minha Luciano repetiu a pergunta mas 
atenção. A Conferência de bispos da acrescentando... “O que aprenderam na 
Europa (não lembro exatamente quando, preparação toda, e não só nesse dia do 
talvez início dos anos 90) convocou um Asilo”. Um jovem respondeu mais ou 
sínodo especialmente para debater as menos assim: “Senhor bispo, nós 
questões que envolvem a catequização aprendemos muitas coisas importantes 
das crianças e dos jovens. Depois de que estão anotadas no meu caderno, e 
inúmeras palestras e debates,  elaborou- agora ele não está aqui para eu lembrar. 
se um documento final que foi Porém, o dia que passamos no asilo para 
apresentado ao papa de então, João Paulo mim foi a coisa mais importante de tudo 
II, para aprovação. porque aprendi que os velhos sofrem de 
O papa aceitou o documento e enviou o  solidão, que um dia posso estar lá, que 
então cardeal Ratinzger (hoje Bento XVI) tenho de ter paciência com minha avó 
para falar em seu nome no encerramento enfim, a ida ao asilo foi a explicação mais 
da dita assembléia. O cardeal, depois de fácil do que significa seguir Jesus”.
elogiar o trabalho dos participantes, fez Felicidades a todas as pessoas envolvidas 
pesados questionamentos sobre uma no grandioso trabalho de Catequese da 
tendência escolarizante nas práticas Paróquia Santo Antônio. Um grande 
catequéticas. abraço à querida D. Hermínia Zachi, que 
Ele disse que havia preocupação excessiva hospitais, orfanatos e asilos, dos gestos formou milhares de itapirenses nos 
em transmitir conteúdos inteligíveis e que concretos em ajudar necessitados na caminhos de Deus e da Igreja. Que lá do 
pudessem ser depois auferidos por provas restauração de casas e na providência de céu ela abençoe e inspire os nossos 
e testes. Ai então ele lembrou que a alimentos, da participação na Igreja em catequistas. 

Catequese
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Mensagem de Saudação à Diocese de Amparo

Site: www.eiplanejados.com.br - Fone: (19)3863.5271

Consertos de equipamentos eletrônicos em geral
Venda e instalação de antenas - Revendedor  SKY
Rua Alfredo Pujol, 423 - centro - Fone 3863-3802

^

HIDRÁULICA E ELÉTRICA

Materiais Elétricos e Hidráulicos
Ferragens e Ferramentas - Tintas e Vernizes

Artigos para Marceneiros

RUA DA PENHA, 546 - ITAPIRA/SP

FONE  ( 9)
: 1

813-299

3

5

“EM NOME DE JESUS" (Cl.3,17), meus (Vaticano II, LG n.5) e tem como finalidade pelo batismo e unção crismal, testemunhas 
amados irmãos e irmãs, disse meu SIM sua implantação (Vaticano II, LG 9). Assim de Jesus Cristo e do Evangelho. Sabemos 
ao chamado do Santo Padre Bento XVI procedendo sabemos que tudo o mais nos que “A Igreja não vive plenamente, nem é 
para ser, como Bispo Diocesano, o pastor será dado por acréscimo (Mt 6,33). sinal perfeito de Cristo entre os homens se 
desta querida Igreja de Deus que está em Assumamos juntos, portanto, o desafio de um laicado autêntico não se junta e trabalha 
Amparo. Sinto minha indignidade e construir vida comunitária de comunhão, com a hierarquia” (Vaticano II, AG n. 21). 
pequenez diante de tão grande tarefa. participação e missão. Sejam fervorosos discípulos e missionários 
Sinto também que o abandono Unido ao Santo Padre o Papa e ao Colégio do evangelho. Amem nossa Igreja e seus 
consciente à vontade de Deus, tem uma dos Bispos, mormente os de nossa presbíteros. A Igreja é nossa mãe e nos dá o 
força que inspira coragem. Província, aos Presbíteros e Diáconos, maior tesouro que existe: Jesus Caminho 
Saúdo reverente a D. Francisco José desejo cuidar do Corpo de Cristo que é o Verdade e Vida. Saúdo as Pastorais, 
Zugliani, o primeiro Bispo que plantou Povo de Deus e dirigi-lo ao caminho da Movimentos e demais Organismo 
esta Igreja Particular. Ele inicia o ano de salvação orando incessantemente pela diocesano. “Peço que lutem comigo nas 
seu jubileu de ouro sacerdotal. Saúdo os Igreja e a humanidade. Amados no orações que vocês dirigem a Deus em meu 
presbíteros, diáconos, religiosos e Senhor, minha missão é estar entre vocês favor” (Rm 15,30).
religiosas, seminaristas e vocacionados como servidor. Este serviço episcopal tem Expresso meu propósito de uma entrega 
ao ministério diaconal e sacerdotal, e múltiplas faces: mestre da doutrina, total ao serviço desta Igreja que está na 
demais ministérios eclesiais. Saúdo sacerdote do culto e ministro do governo. Diocese de Amparo à qual consagro-me de 
todas as autoridades constituidas, Porém todas condensadas na face do Bom corpo e alma a partir de hoje. A catedral 
especialmente no poder legislativo, Pastor que dá a vida pelo rebanho: o bispo altaneira é dedicada à Senhora do Amparo. 
executivo e judiciário, nos municípios que é sobretudo Pastor da Igreja. Por isso, É confiando no amparo materno de Maria 
compõem a Diocese de Amparo: Águas desejo, na perspectiva do Evangelho e por Santíssima que me lanço nesta missão. A 
de Lindóia, Amparo, Holambra, Itapira, amor a Deus da Vida, defender a vida onde Maria fui consagrado por meus pais desde 
Jaguariuna, Lindóia, Mogi-Mirim, Monte ela se achar ameaçada. Mostrar-me criança. Ela sempre me protegeu, por isso 
Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antonio da misericordioso para com todos, em também agora a constituo, diante de Deus e 
Posse e Serra Negra. Saúdo os cristãos de especial os pobres, doentes, peregrinos e dos homens, minha procuradora e 
outras denominações. Saúdo todas as necessitados, procurando as ovelhas advogada, juntamente com o glorioso São 
pessoas de boa vontade, que mesmo não perdidas com amor e bondade a exemplo José. Uno-me a todos os diocesanos em 
comungando com nossa fé trabalham de nosso Mestre e Senhor que disse: “Eu louvor a Maria com as palavras da Música 
pelo bem do próximo, na construção de vim para que todos tenham vida e a Oficial do Município de Amparo: “Senhora 
uma sociedade justa e fraterna. tenham em abundância” (Jo 10,10). milagrosa, que nos fazeis crer/Nas doces 
Abraço comovido todos os fiéis cristãos Desejo dirigir uma palavra especial aos maravilhas de uma vida celestial/Bendito o 
católicos, que, pelo batismo são membros presbíteros, os padres que Deus colocou vosso culto, que nos faz viver/Amparados 
desta Igreja, com suas Paróquias e as três nesta Igreja. Com dedicação, consagram no bem para vencer o mal”.
Foranias. Com o coração nas mãos suas vidas ao rebanho para serem Confio na força do Espírito Santo que nos há 
estendidas, venho através desta testemunhas vivas do Bom Pastor que de iluminar e guiar. É seguindo suas 
mensagem ao encontro de vocês, para veio para servir, e não para ser servido inspirações, que Ele nos fará livres, 
expressar o desejo de caminhar junto no (Lc 20,28). Vós sois “testemunhas do deixando “jorrar de nosso íntimo rios de 
caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele nos sofrimento de Cristo e participantes da água viva” (Jo 7,38). Água que dessedenta e 
remiu com seu sangue derramado na cruz! glória que vai ser revelada” (1Pr. 5,1). cura, como as águas virtuosas que Deus 
Pela sua ressurreição gloriosa, abriu-nos Vossa generosidade e desprendimento colocou na natureza privilegiada que 
as postar de eternidade. Sabemos que "a fizeram de vós modelo para o rebanho, embeleza esta região. “Que Deus, nosso Pai, 
realidade é Cristo" (Cl 2,17) por isso, porque todos os dias, dão-lhe os motivos e nosso Senhor Jesus dirijam meu caminho 
desejo anunciar entre vocês o Evangelho de nossa esperança: o Pão da Palavra da até vocês. “Que o Senhor os faça crescer e 
de Cristo com toda a fidelidade e Eucaristia mastigados na fé que age pela aumentar no amor mútuo e para com todos, 
perseverança. Quero continuar a missão caridade. Abraço-os com o coração assim como é o meu amor por vocês”(Ts 
dos Apóstolos, trazendo a todos "o leite aberto para acolher-vos como pai e 3,11-12).
puro da Palavra de Deus, a fim de que irmão, no diálogo fraterno – com verdade EM NOME DE JESUS, sendo o bispo o 
cresçam para a salvação, pois já provaram e caridade – que construirá nossa união. princípio visível de unidade e comunhão da 
que o Senhor é bom" (1Pr 2,2). A muitos de vocês tive a honra de ajudar Igreja, conclamo a todos os irmãos para que 
No coração do Evangelho está a mensagem no processo de formação, dos outros fui sejamos unidos, levando avante tudo de 
do Reino de Deus expresso nas bem- colega na Arquidiocese de Campinas. bom que já está começado. A união faz a 
aventuranças que constituem o seu cerne. Agora peço a todos a caridade de me força que vence o mal pelo bem. A 
"Só o Reino, é absoluto, e faz com que se ajudarem a ser vosso bispo, um bispo certeza de sermos amados por Deus e a 
torne relativo tudo o mais que não se segundo o coração de Jesus, o qual união neste amor deve ser nosso distintivo. 
identifica com ele" (Paulo VI, in Evangelli chamou seus discípulos para “que Abençôo-os, pedindo que rezem por mim 
Nuntiandi n. 8).Conclamo todos e todas para ficassem com ele, e para enviá-los a assim como eu rezo por vocês e já vos levo 
que nos dediquemos à missão em favor do evangelizar” (Mc 3,14). Fiquem comigo, no coração. Que a paz, alegria e a graça do 
Reino, conservando o tesouro da fé que os fiquemos juntos, vamos evangelizar! Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.
apóstolos nos transmitiram, a fim de edificar Aos leigos desta Igreja Particular abraço 
a Igreja, “coluna e sustentáculo da verdade” com estima. São todos chamados à Côn. Pedro Carlos Cipolini – Bispo eleito de 
(Tm 3,15). Ela é sempre deste Reino santidade na vida do dia a dia e constituídos Amparo

Cônego Cipolini é Eleito Bispo de Amparo

No dia 14 de julho, o Papa Bento XVI Universidade Católica e atualmente é 
aceitou a renúncia de Dom Francisco José Pároco da Basílica Catedral de Campinas, 
Zugliani. Para o seu lugar, Bento XVI Vigário Episcopal da Região Campinas e 
nomeou o Cônego Pedro Carlos Cipolini, Membro da Comissão para a Doutrina da 
atual pároco e reitor da Basílica Nossa Fé da Conferência Nacional dos Bispos do 
Senhora do Carmo em Campinas. Brasil.
O Cônego Pedro Carlos Cipolini nasceu em 
maio de 1952, em Caconde, Diocese de 
São João da Boa Vista. Estudou Filosofia 
nas Faculdades Associadas Ipiranga e 
Teologia na Pontifícia Faculdade Teológica 
de Nossa Senhora Assunção (ambas em 
São Paulo) e fez doutorado em Roma na  
Pontifícia Universidade Gregoriana.
Foi ordenado em 25 de fevereiro de 1978 
para a Diocese de Franca, onde foi pároco 
na Paróquia de São Sebastião, Professor 
no Seminário Propedêutico, Coordenador 
de Pastoral e Vice-chanceler.
Em seguida, foi incardinado na 
Arquidiocese de Campinas, onde 
desenvolveu várias funções. Desde 1986 
é Professor de Teologia na Pontifícia 

Dom Cipolini será o segundo bispo a 
assumir a Diocese de Amparo criada em 25 
de março de 1998. A sua Ordenação 
Episcopal será no dia 12 de outubro, às 16 
horas, na Catedral Metropolitana de 
Campinas e a posse solene da Diocese de 
Amparo ocorre no dia 31 de outubro, às 
16:00 horas, na Catedral de Amparo. Até 
esta data, Dom Francisco continua como 
administrador diocesano.
A Paróquia Santo Antônio, por meio da sua 
equipe de comunicação cumprimenta o 
novo bispo diocesano desejando-lhe muito 
sucesso na Missão a ele confiada pelo 
Papa.

Fontes: Sites da CNBB e da Basílica 
Catedral de Campinas

"TUA PALAVRA É LÂMPADA PARA MEUS PÉS 
E LUZ PARA O MEU CAMINHO" (SL 119,105)

CALHAS - RUFOS - CONDUTORES - COIFAS

www.calhasjhp.com.br

AVENIDA DOS ITALIANOS, 846

Hugo Pelegrini

FONE: 3863-4751
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