PROGRAMAÇÃO DE NATAL E ANO
NOVO NO SANTUÁRIO
24 de Dezembro (domingo) – Missas na Paróquia/Santuário São Judas
Tadeu às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30 (igreja nova) e às 18h a missa será
na igreja antiga. Às 19h30 a Celebração solene da Véspera do Natal, será
na igreja nova. A Secretaria Paroquial, Loja e Capela de Bênçãos
(Confissões) atendem das 8h às 12h.
25 de Dezembro (segunda-feira)- Solenidade do Natal de nosso Senhor
Jesus Cristo. Horários de missas de domingo: às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h,
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria Paroquial, Loja e Capela
de Bênçãos (Confissões) não abrirão neste dia.
31 de Dezembro (domingo) - Festa da Sagrada Família: Jesus, Maria e
José. Missas às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e às 19h30 a
Celebração Solene da Véspera de Ano Novo, na igreja nova.
A Secretaria Paroquial, Loja e Capela de Bênçãos (Confissões) atendem
das 8h às 12h.
Hoje, último dia do ano civil, concede-se a Indulgência Plenária a todas
as pessoas que, em comunidade, nas igrejas e oratórios públicos ou
semi públicos rezarem ou cantarem o “Te Deum” (A ti ó Deus) em
ação de graças.
1º de Janeiro de 2018 (segunda-feira) – Santa Maria, Mãe de Deus
(Solenidade), Dia Mundial da Paz - Missas às 7h, 8h30, 10h, 12h, 15h,
16h30, 18h e 19h30, na igreja nova. A Secretaria Paroquial, Loja e Capela
de Bênçãos (Confissões) não abrirão neste dia.
OUTRAS NOTÍCIAS:

Missa de abertura do Ano do Laicato
A Missa de Abertura do ano do Laicato, na Arquidiocese de São
Paulo será no dia 26 de Novembro de 2017, Domingo de Cristo Rei, às
11h, na Catedral da Sé. Às 10h, inicia a concentração na Praça da Sé, em
frente à Catedral.
Confraternização da Pastoral do Empreendedor
Será no dia 05 de Dezembro às 19h30 no Salão Dehon a Confraternização
da Pastoral do Empreendedor. O Pe. Sérgio Hemkemeier,scj fará a leitura e
a partilha da Palavra de Deus. Após, teremos nossa confraternização, com

lanche comunitário. Pedimos que todos tragam um prato: homens um prato
salgado e mulheres um prato doce. Todos estão convidados!
INSCRIÇÕES PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO 2018
No dia 12 de Maio de 2018 teremos outro Casamento Comunitário no
Santuário. Inscrições abertas na Secretaria Paroquial, somente até o dia 15
de Fevereiro.
Terço e Missa em louvor a Nossa Senhora
Com o Ano Mariano, encerrado em 12 de Outubro, foi intensificada a
devoção mariana em nossa Paróquia/Santuário São Judas Tadeu. Desde
então, todos os sábados acontece às 11h15 a oração do terço seguida de
uma celebração Eucarística às 12h em louvor a Nossa Senhora Aparecida.
Incentivamos também a devoção a Nossa Senhora com a comunhão
reparadora a seu Imaculado Coração, nos primeiros sábados do mês. Saiba
mais sobre essa devoção na próxima edição do Jornal São Judas!
Novena de Natal!
Haverá na Paróquia/Santuário São Judas Tadeu a Novena de Natal,
do dia 15 ao dia 23 de Dezembro, sempre às 18h na igreja antiga.
Já as datas para fazer a Novena de Natal nas comunidades, pastorais
e nas famílias, fica a critério das pessoas envolvidas. Organize a sua
Novena! A Novena de Natal é uma ótima maneira de unir a sua família,
vizinhos, grupo de encontro ou Pastoral. Com a Novena, todos se preparam
para que a chegada do Menino Jesus seja ainda mais especial.
Há um livreto que poderá orientar os encontros e orações disponível
na Secretaria Paroquial por R$1,00 cada.
Escola de Teologia para Leigos
Estão abertas as inscrições para a nova turma (2018 e 2019) da Escola de
Teologia para Leigos São Judas Tadeu. As aulas terão início no dia 19 de
Fevereiro de 2018 e serão sempre às segundas-feiras às 20h, durante dois
anos, no Salão Dehon. A taxa para custos é de R$30,00 por pessoa.
Inscrições na Secretaria Paroquial.
Cerco de Jericó no Santuário
O Grupo de Oração da Paróquia/Santuário São Judas Tadeu convida
você e sua família para participar do Cerco de Jericó: “Clamando pelo
poder do Sangue de Jesus”, que está acontecendo sempre às 19h30 na
igreja nova (desde o dia 02/11). Os próximos encontros será nos dias 30 de
Novembro, 07 e 14 de Dezembro. É possível acompanhar também pelo
Youtube, em nossa WebTV.

Bazar do Apostolado da Oração
Nos dias 07 e 08 de Dezembro, o Apostolado da Oração do Santuário
vai promover um Bazar cuja renda será para a compra de enxovais de bebês
que serão doados ao Clube de Mães da Obra Social São Judas Tadeu. O
Bazar será das 9h às 14h, no hall da Sala São Judas.
Encontro de Noivos
O Santuário promove um Encontro para Noivos, em preparação ao
casamento religioso, no dia 03 de Dezembro (domingo) das 7h30 às 18h30,
para preparar bem as famílias. Para participar, é preciso inscrever-se na
Secretaria de Casamentos!
Agenda para Casamentos
A agenda de Casamentos para o ano de 2018, está disponível na
Secretaria de Casamentos do Santuário. O atendimento da Secretaria de
Casamentos é de terça à quinta-feira das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30;
aos sábados das 8h às 11h. Nos feriados e dia 28 do mês não há
atendimento.
Bazar beneficente na Cristo Rei
A Comunidade Cristo Rei está promovendo um Bazar Beneficente
de Natal, com toalhas, panos de pratos, enfeites e lembranças diversas de
Natal. Será no dia 10 de Dezembro a partir das 15h na própria comunidade,
à Rua Major Freire, 792.
Pedido de doações urgente!
A Obra Social São Judas Tadeu solicita a doação de alimentos não
perecíveis para a montagem de cestas básicas e também de agasalhos e
cobertores para a distribuição às famílias cadastradas da comunidade.
Doações na Secretaria Paroquial ou na própria Obra Social, à Av.
Piassanguaba, 3061. Deus abençoe seu gesto de fraternidade!
Calendário 2018 e Kit São Judas Tadeu!
O Calendário exclusivo do Santuário São Judas Tadeu de 2018 está à
venda na Secretaria Paroquial por apenas R$6,00 cada. Além disso, você
pode adquirir o Kit São Judas completo: com o Calendário, caneta,
Novena, capela São Judas, card 3 D e um estandarte por R$15,00 cada kit.
Leve e presenteie!
Família em Botão
É com enorme prazer que a Pastoral “Família em Botão” convida
vocês, casais de 0 a 7 anos de casamento, para um encontro no dia 10 de
Dezembro, às 8h. Será uma manhã de alegria, com renovação do

compromisso firmado no altar perante Deus Pai todo poderoso. Contamos
com a presença de Vocês! Inscrições na Secretaria Paroquial.
PARTIRAM PARA A CASA DO PAI
Faleceu no dia 25 de Outubro, Geraldo de Morais, esposo da sra.
Josefa, voluntário e agente da Pastoral Litúrgica e do Apostolado da
Oração do Santuário, durante muitos anos. Tocava sempre violão nas
Missas Reparadora ao Sagrado Coração de Jesus.
Faleceu no dia 29 de Outubro, Manoel, esposo da sra. membro da
Comunidade Cristo Rei, voluntário e agente de pastoral. O sr. Manoel
dedicou-se muito ao Santuário nas Festas do Padroeiro, São Judas Tadeu,
inclusive no dia anterior ao seu falecimento.
Que o Sagrado Coração de Jesus os receba em seu Reino de Amor
infinito! Que as famílias recebam nossas orações e solidariedade.

