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PARÓQUIA SANTO REIS - LAPA
SERÀ INSTALADA NO DIA 08
A comunidade construiu sua Capela em 1982,
sempre conhecida como Capela da Pracinha devido o
nome que foi dado a essa localidade “Praçinha Santos
Reis”. Em consulta a comunidade, num momento de muita
alegria, o povo assumiu os Reis Gaspar, Baltazar e
Melchior como seus padroeiros.
Decidida a criação de uma Paróquia na Lapa, e
escolhida a Igreja dos Santos Reis como Matriz, a Capela
começou num ritmo acelerado uma plena reforma para se
tornar a Igreja Matriz da nova Paróquia que será instalada
no dia 08 de fevereiro por Dom Francisco Carlos Bach.
A Igreja foi totalmente revitalizada. O presbitério, totalmente novo, recebeu uma pintura sacra do
artista Sergio Ceron, a figura representa os Três Reis Magos que seguindo a estrela encontraram o Salvador.
Na parte externa da Matriz de Santos Reis foi utilizado 380 m² de tijolinhos na cor terracota marfim, deixando
a Igreja com uma fachada belíssima.
A Paróquia Santos Reis terá 18 Capelas, sendo que a mais distante da Matriz será a comunidade de
Barreiro Grande, com distância de 22 km, ou seja, com a proximidade que o povo terá da Matriz e de seu
pároco, a evangelização será mais eficaz.
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PRACINHA SANTOS REIS: HISTÓRICO DA COMUNIDADE
Em 1971 uma família de Passo dos Tingue
comunidade que fica localizada no município da
Lapa se instalaram entre a comunidade do Bonito
e Km 112, conhecida por Pracinha Santos Reis,
este nome foi dado justamente porque nesta
localidade residia um Senhor chamado José
Pereira que nasceu no dia 06 de janeiro (dia dos
Santos Reis), seus pais o batizaram como José
Pereira (e dos Reis em homenagem aos Santos
Reis). Este senhor morava perto da BR e montou
um armazém e uma praça com um bom espaço
para os caminhoneiros descansarem. Desde então
esse local ficou conhecido como Pracinha Santos
Reis.

Em 1978 iniciou-se a construção da Capela.
Comunidades vizinhas doavam pinheiros, cimento
e madeiras para a obra e finalmente em 1980
houve a benção da pedra fundamental.
No mesmo ano a Capela estava coberta e
com paredes, no início não havia bancos, as
pessoas sentavam onde dava: em cima de sacos
de cimento, madeiras... A comunidade realizou
uma grande festa.
Após o término da obra em 1982 iniciou-se
a construção do barracão e em seguida a
construção da cozinha. A comunidade sempre foi
unida e cresceu graças à colaboração de todos.

Família de Jose Pereira dos Reis sendo ele o 1° à esquerda, em
sua casa na Pracinha Santos Reis.

Procissão de Natal na Praçinha Santos Reis

Em 1977, o Pároco Monsenhor Henrique
Falarz passou na casa do seu José Pereira dos
Reis e tiveram a ideia de construir uma Capela. A
comunidade passou a se reunir na escola para
celebrar a Palavra, para a catequese e missa. O
povo se organizou para realizar festas, que eram
feitas embaixo de lonas.

Com a notícia de que a Capela da Pracinha
Santos Reis seria a Matriz da nova paróquia deuse início a reforma da Igreja em dezembro de 2013
para a sua instalação em 08 de fevereiro de 2014
com a acolhida do primeiro pároco padre Sergio
Ferreira do Amaral.
Fonte: BIP - Paróquia Santo Antônio - Lapa

Primeira festa da Pracinha Santos Reis: 17 de novembro de 1977.

2

INFORMATIVO DIOCESANO
03 a 09 de fevereiro – Ano 2014 – n.º 19
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

SEMINÁRIO PROPEDÊUTICO SÃO JOSÉ
INICIA ATIVIDADES

No dia 30 de janeiro foram iniciadas as atividades do Seminário Propedêutico. Na parte da
manhã ocorreu a chegada dos seminaristas. Antes do almoço foi celebrada uma missa. Estiveram
presentes os seminaristas, seus familiares, o reitor Padre Francisco e o bispo Dom Francisco.
No dia 31 de janeiro foi organizado um momento formativo sobre a importância das liturgia
das horas na vida do futuro presbítero.

O Seminário São José terá cinco
seminaristas: Edinilson Cleverson Caia da
Paróquia Cristo Rei – Campo do Tenente, Hebert
Cardozo Lima da Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Piraquara, João Ricardo
Andrade da Paróquia Senhor Bom Jesus –
Mandirituba,
Guilherme Gemim de
Oliveira
Kossoske da Paróquia Santo Antônio - Lapa,
Rodrigo Ribeiro de Lima da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida – Xingú - São José dos
Pinhais.
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA O XXII DIA DO DOENTE (11/02/2014)
Fé e caridade: «Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos» (1 Jo 3, 16)

Amados irmãos e irmãs!
1. Por ocasião do XXII Dia Mundial do Doente,
que este ano tem como tema Fé e caridade:
também nós devemos dar a vida pelos nossos
irmãos» (1 Jo 3, 16), dirijo-me de modo
particular às pessoas doentes e a quantos lhes
prestam assistência e cura. A Igreja reconhece
em vós, queridos doentes, uma presença
especial de Cristo sofredor. É assim: ao lado,
aliás, dentro do nosso sofrimento está o de
Jesus, que carrega conosco o seu peso e
revela o seu sentido. Quando o Filho de Deus
subiu à cruz destruiu a solidão do sofrimento e
iluminou a sua escuridão. Desta forma somos
postos diante do mistério do amor de Deus por
nós, que nos infunde esperança e coragem:
esperança, porque no desígnio de amor de
Deus também a noite do sofrimento se abre à
luz pascal; e coragem, para enfrentar qualquer
adversidade em sua companhia, unidos a Ele.
2. O Filho de Deus feito homem não privou a
experiência humana da doença e do
sofrimento mas, assumindo-os em si,
transformou-os e reduziu-os. Reduzidas
porque já não têm a última palavra, que é ao
contrário a vida nova em plenitude;
transformados, porque em união com Cristo,
de negativas podem tornar-se positivas. Jesus
é o caminho, e com o seu Espírito podemos
segui-lo. Como o Pai doou o Filho por amor, e
o Filho se doou a si mesmo pelo mesmo amor,
também nós podemos amar os outros como
Deus nos amou, dando a vida pelos irmãos. A

fé no Deus bom torna-se bondade, a fé em
Cristo Crucificado torna-se força para amar até
ao fim também os inimigos. A prova da fé
autêntica em Cristo é o dom de si, o difundir-se
do amor ao próximo, sobretudo por quem não
o merece, por quantos sofrem, por quem é
marginalizado.
3. Em virtude do Batismo e da Confirmação
somos chamados a conformar-nos com Cristo,
Bom Samaritano de todos os sofredores.
«Nisto conhecemos o amor: no fato de que Ele
deu a sua vida por nós; portanto, também nós
devemos dar a vida pelos nossos irmãos» (1
Jo 3, 16). Quando nos aproximamos com
ternura daqueles que precisam de cura,
levamos a esperança e o sorriso de Deus às
contradições do mundo. Quando a dedicação
generosa aos demais se torna estilo das
nossas ações, damos lugar ao Coração de
Cristo e por Ele somos aquecidos, oferecendo
assim a nossa contribuição para o advento do
Reino de Deus.
4. Para crescer na ternura, na caridade
respeitadora e delicada, temos um modelo
cristão para o qual dirigir o olhar com
segurança. É a Mãe de Jesus e nossa Mãe,
atenta à voz de Deus e às necessidades e
dificuldades dos seus filhos. Maria, estimulada
pela misericórdia divina que nela se faz carne,
esquece-se de si mesma e encaminha-se à
pressa da Galileia para a Judeia a fim de
encontrar e ajudar a sua prima Isabel;
intercede junto do seu Filho nas bodas de
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Caná, quando falta o vinho da festa; leva no
seu coração, ao longo da peregrinação da
vida, as palavras do velho Simeão que lhe
prenunciam uma espada que trespassará a
sua alma, e com fortaleza permanece aos pés
da Cruz de Jesus. Ela sabe como se percorre
este caminho e por isso é a Mãe de todos os
doentes e sofredores. A ela podemos recorrer
confiantes com devoção filial, certos de que
nos assistirá e não nos abandonará. É a Mãe
do Crucificado Ressuscitado: permanece ao
lado das nossas cruzes e acompanha-nos no
caminho rumo à ressurreição e à vida plena.
5. São João, o discípulo que estava com Maria
aos pés da Cruz, faz-nos ir às nascentes da fé
e da caridade, ao coração de Deus que «é
amor» (1 Jo 4, 8.16), e recorda-nos que não
podemos amar a Deus se não amarmos os
irmãos. Quem está aos pés da Cruz com
Maria, aprende a amar como Jesus. A Cruz «é
a certeza do amor fiel de Deus por nós. Um

amor tão grande que entra no nosso pecado e
o perdoa, entra no nosso sofrimento e nos
confere a força para o carregar, entra também
na morte para a vencer e nos salvar... A Cruz
de Cristo convida-nos também a deixar-nos
contagiar por este amor, ensina-nos a olhar
sempre para o outro com misericórdia e amor,
sobretudo para quem sofre, para quem tem
necessidade de ajuda» (Via-Sacra com os
jovens, Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2013).
Confio este XXII Dia Mundial do Doente à
intercessão de Maria, para que ajude as
pessoas doentes a viver o próprio sofrimento
em comunhão com Jesus Cristo, e ampare
quantos deles se ocupam. A todos, doentes,
agentes no campo da saúde e voluntários,
concedo de coração a Bênção Apostólica.
Vaticano, 6 de Dezembro de 2013.
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PASTORAL FAMILIAR
SOS FAMILIA
CURSO: APERFEIÇOAMENTO NO
ATENDIMENTO À FAMILIA
OBJETIVOS DO CURSO

REQUISITOS

1º Nível: Entendendo que surgem situações nas

Poderão inscrever-se para o curso o casal ou o

famílias em que essas não conseguem encontrar uma

indivíduo que foi indicado por seu pároco, o candidato

adaptação;

deverá entregar junto à coordenação uma carta de

pois

apareceram

conflitos

nos

relacionamentos e disfunções de várias ordens, o que

permissão e apresentação do mesmo.

torna necessário fazer algo que possa solucionar esses
problemas, mostrando que a crise pode ser um

EQUIPE DE PALESTRISTAS

momento de superação e crescimento.

Centro

de

Planejamento

Familiar

(CENPLAFAM),

Pretende-se, portanto, unificar a formação dos

Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar

agentes do S.O.S. em nossa diocese e a partir deste

(INAPAF), Psicólogo e Comissão Diocesana de Pastoral

passo avaliar o processo de plantões nas paróquias.

Familiar.

Pretende-se a partir deste curso implantar S.O.S.
nas paróquias que ainda não tem e que pretende fazê-

INSCRIÇÕES

lo.

Os candidatos interessados poderão inscrever-se, com

2º Nível: Aperfeiçoar os cursistas no atendimento à

o aval do pároco, preenchendo a ficha de inscrição e

famílias no S.O.S.

enviando-a para o e-mail; pf.saojose@yahoo.com.br

Ajudá-los a pensar a Família de modo diferente,

Não serão permitidas inscrições posteriores durante o

segundo a visão sistêmica.

curso ou assistir apenas alguns temas. O curso tem

Ajudá-los a compreender melhor a família, seus

uma evolução própria. Vagas Limitadas: 80 pessoas.

sistemas e sua dinâmica.
INVESTIMENTO
CONTEÚDOS

Será cobrado um valor de R$ 25,00 por casal ou R$

1- Introdução ao SOS Família.

12,50 individual/por aula.

2- Ciclo vital familiar I - Ciclo vital familiar II - e a família
de origem do atendido e do atendente.

LOCAL E HORÁRIO

3- Problemas mais comuns que afetam a família

Paróquia Senhor Bom Jesus Rua Barão do Cerro Azul,

4- A família e as doenças psíquicas

2363 Bom Jesus – São José dos Pinhais.

5- Famílias multiproblemáticas

Horário: 13h30m às 18h.

7- A família e a depressão. Como ajudar um membro?
8- A família e a dependência química.

DATA DO INÍCIO DO CURSO

9- Princípios do atendimento na relação de ajuda –

15 DE MARÇO DE 2014. Haverá um encontro por mês.

Pratica de atendimento (acolhida e escuta)

Demais datas serão comunicadas posteriormente.

10- Família e as disfunções sexuais.
11- Bioética

INFORMAÇÕES

DURAÇÃO DO CURSO

Faustino e Eloina – fone 3035.4956/91258791

O curso tem a duração de oito meses.

Email: faustino.filho@yahoo.com.br
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RETIRO DOS PRESBÍTEROS DIOCESANOS (10 a 13/02)
Data: 10 a 13 de fevereiro (segunda-feira a quinta-feira)
Horário: Inicio às 19h de segunda-feira e encerramento às 12h de quinta-feira (almoço).
Local: Casas das Irmãs da Sagrada Família - Pedreira - Campo Largo
Pregador: Dom Paulo Roxo
Taxa: R$ 500,00
Trazer: roupas de cama e banho.
Bíblia, Liturgia das Horas e as vestes litúrgicas.
Maiores informações: com o coordenador da Pastoral Presbíteral Pe. Marcos Kastel
E-mail: mkastel@zipmail.com.br Fone: (47) 3642-0080

ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A CF 2014

Data: 13 de fevereiro
Horário: 19h às 22h.
Local: Paróquia São Pedro
São José dos Pinhais

A Coordenação Diocesana da Campanha da Fraternidade solicita aos párocos que enviem
representantes tendo em vista que os mesmos constituirão a Equipe Paroquial sobre a CF. Dentre
estes representes prever alguém que será o futuro coordenador desta equipe.
A confirmação de presença deverá ser feita pelo e-mail aed@diocesesjp.org.br até o dia 07
de fevereiro, mencionando o nome completo dos participantes e a nome da paróquia.
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ENCONTRO DAS COORDENAÇÕES PAROQUIAIS DE CATEQUESE

A Coordenação Diocesana da Animação
Bíblico-Catequética estará promovendo algo
do ano de 2014 dois encontros destinados às
coordenações paroquiais de catequese. Um
encontro no mês de fevereiro e outro no mês
de novembro.

Informações sobre o primeiro encontro
Data: 22 de fevereiro.
Horário: 8h às 17h
Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz da
Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua: Barão do Cerro Azul, n.o 2363

Os principais objetivos destes encontros
são o planejamento da caminhada catequética,
o estudo e reflexão de temáticas relacionada a
coordenação, troca de experiência entre as
comunidades e apresentação das orientações
diocesanas.

Inscrições: pelo e-mail
catequese@diocesesjp.org.br
passar os nomes dos participantes
paróquia até o dia10 de fevereiro.

da

Vagas: são destinadas de três a cinco vagas
por paróquias.
Custo: R$ 25,00 por pessoa.

.
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CURSO BÍBLICO - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
O Serviço de Animação Bíblica (SAB) / Paulinas, criou
o Projeto Bíblia em Comunidade em três níveis: Visão Global
da Bíblia; Teologias Bíblicas e a Bíblia como Literatura. São
sequenciais, seja pela progressividade do conteúdo como
pela
metodologia
utilizada,
pois,
visam
formar
multiplicadores e multiplicadoras da Palavra, para trabalhar
com a Bíblia nas pastorais e comunidades.
O curso é feito em forma de Educação a Distância –
EAD, por meio do acesso à Internet, disponível a qualquer
hora do dia. Além de aprender o método da Leitura Orante
da Bíblia, você irá adquirir um excelente conhecimento
bíblico das grandes etapas da História da Salvação, a partir
do contexto histórico-geográfico, social, político, religioso,
com os escritos bíblicos situados em cada período.

Aproveite a comodidade da sua casa para
ter um maior conhecimento bíblico.

CURSO BÍBLIA EM COMUNIDADE - 1.º NIVEL - VISÃO GLOBAL DA BÍBLIA

Apresentado em 4 disciplinas distribuídas em 10 módulos;
Disponível a qualquer hora do dia;
Aprenda o método da Leitura Orante da Bíblia e adquira um excelente conhecimento bíblico nos
contextos histórico-geográfico, social, político e religioso.
PERÍODO

2 anos, próxima turma - março 2014

MATRÍCULA

Até 15 de fevereiro de 2014

INVESTIMENTO

21 parcelas de R$ 70,00

MAIORES INFORMAÇÕES: www.paulinas.org.br/eadsab
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CALENDÁRIO DIOCESANO
ÚLTIMO PRAZO PARA CORREÇÕES

No dia 20 de dezembro de 2013 o
Secretariado Ação Evangelizadora enviou o
Calendário Diocesano na versão digital.
Há possibilidade de alterações ou inclusões
de informações até do dia 10 de fevereiro, as
mesmas devem ser enviadas via e-mail:
aed@diocesesjp.org.br
Ao final do mês de fevereiro será
organizado e impresso um novo calendário que
também terá informações sobre as paróquias e as
coordenações diocesanas.
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ENCOMENDAS DOS MATERIAIS DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

O Secretariado da Ação Evangelizadora terá a disposição
das paróquias o material para a Campanha da Fraternidade
2014, porém será necessário que o material seja
encomendado com antecedência.
Até o dia 07 de fevereiro serão aceitas as encomendas.
As encomendas devem
ser feitas pelo e-mail:
aed@diocesesjp.org.br, mencionar o nome do material e a
quantidade.
Os materiais que teremos a disposição serão:
Cartaz CF pequeno (A4)
Cartaz CF médio (A3)
Cartaz CF grande (45x63 cm)
Encontros Catequéticos para crianças e adolescentes
CD Hino da CF e Cantos para a Quaresma Ano A
Texto Base CF
DVD CF
Manual CF

R$ 0,40
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 1,40
R$ 23,00
R$ 10,30
R$ 20,00
R$ 29,00

ATIVIDADES
03 a 09 de fevereiro de 2014
FEVEREIRO 2014
4

19h30min

Movimento de Cursilhos

Reunião GED SJP

Rio Negro

6

19h30min.

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes

Reunião ordinária

Centro Diocesano de Pastoral

7

18h

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional e Missa

Catedral São José

8

14h

Movimento de Irmãos

8

14h

Pastoral Familiar

8

18h

Diocese

Encontro de Formação - Palestra: Rumos da
Igreja
Reunião Comissão Diocesana de Pastoral
Familiar
Instalação da Paróquia Santos Reis
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Paróquia Bom Jesus - Araucária
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PÁROQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO - CATANDUVAS
ACOLHE NOVO PÁROCO (01/02)

A Paróquia Imaculada Conceição de
Catanduvas do Sul, acolheu com imensa
alegria o novo pároco Pe. Leocádio Zytkowski
neste último dia 01 de fevereiro, com a
presença ilustre de Dom Francisco Carlos
Bach, Bispo de São José dos Pinhais e o
Provincial Pe. Fabiano.
Padre Leocádio José Zytkowski nasceu
no dia 13 de fevereiro de 1968, em Campinas
das Pedras - Araucária, Paraná. Filho de
Bruno Zytkowski e Catarina Perciak Zytkowski.

Foi ordenado diácono no dia 06 de
agosto de 1995, em São Paulo - Diocese de
Ipiranga e sacerdote no dia 03 de fevereiro de
1996
na
Paróquia
Nossa
Senhora
do Perpétuo Socorro em Araucária, Paraná.
O padre Leocádio comandou as Santas
missões nos anos de 1996 à 2001, foi
Pároco na Paróquia de Barrerinha em Curitiba
nos anos de 2001 à 2009. Em 2010 a 2013
atuou como pároco na Paróquia de Imbituva.
Ao final de 2013 foi convidado para vir
para a Paróquia de Catanduvas do Sul.
Tomando posse no dia 01 de fevereiro de
2014.
Colaborou: Odilete Dutzol
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PADRE CLAUDIO WALENGA
JUBILEU SACERDOTAL
Foi realizada no domingo (2), na Igreja
Matriz da Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo
Socorro,
uma
missa
em
comemoração ao Jubileu de Prata do padre
Claudio Walenga, a presidência da celebração
este a cargo de Dom Francisco.
nO DIA
Padre Claudio Walenga foi ordenado
presbítero no dia 29 de janeiro de 1989.

Dentre suas principais funções destacam-se:
1992 – 1993 – Diretor de Filosofia – Curitiba
1994 – 1999 – Pároco – Imbituva - PR
1999 – 2001 – Pároco - Mafra SC
2001 – 2004 – Pároco Colônia Dom Pedro em
Campo Largo

Comemorar o aniversário de ordenação
é comemorar a vida, pois o sacerdote não é
apenas o homem da liturgia, mas, aquele que
faz da sua vida um culto litúrgico,
identificando-se com a realidade da cruz, que
é doação, amor e entrega aos irmãos e à
Igreja, fazendo da sua vida um sacramento
intenso e fecundo.
Parabéns ao Padre Claudio, e que
Maria, mãe da igreja, plena do Espírito Santo,
o impulsione cada vez mais a assumir sua vida
sacerdotal.

Desde 2004 - Pároco da Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em
Araucária - PR
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Willian Batista

Willian Batista

PARÓQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
POSSE DE PÁROCO E APRESENTAÇÃO DO VIGÁRIO PAROQUIAL

No dia 02 de fevereiro a Paróquia
Nossa Senhora Rainha da Paz, Borda do
Campo em São José dos Pinhais, acolheu
com muito carinho o seu novo pároco Padre
Ednilson Turozi de Oliveira e o vigário
paroquial Jônathan Luis Antunes.

Padre Ednilson até final do ano de 2013
exerceu o cargo de reitor do Seminário Maria
Mãe da Igreja.
Padre Jônatham foi
ordenado
recentemente em 30 de novembro de 2013.
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