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FESTA REGULAMENTAR OZANAM

Mais uma festa regulamentar foi
realizada, desta feita em homenagem a
Frederico Ozanam nosso fundador que
neste ano comemoramos 200 anos do
seu nascimento.
A festa organizada pelo Conselho
Central de Botucatu reuniu a comunidade Vicentina no dia 21 de abril no
Asilo Padre Euclides, oportunidade em
que o presidente Marco Calonego pres-

tou homenagem também aos ex-presidentes do CCB, que ajudaram com o
seu trabalho o crescimento da entidade. A festa teve o seu início com a missa celebrada pelo frei Constantino e o
encerramento com o almoço de confraternização preparado pelo Conselho
Particular da Sé Catedral, que tem como
Presidente o Cfd. Sérgio Campos membro da Conferência Santa Isabel.

CONFERÊNCIA SANTA ISABEL NA CARREATA
Como parte dos festejos comemorativos aos 200 anos do nascimento de Ozanam, ocorreu no dia 20 de
abril a carreata em homenagem ao
nosso fundador.
Partindo da Praça da Catedral
a carreata Ozanam seguiu até a Vila
Auxiliadora onde fica a rua com o
nome do homenageado, e em frente da residência da consocia Celia
Barduco, foi colocada uma placa
alusiva a Ozanam. Na mesma ocasião a comitiva plantou duas árvores para marcar a significativa data.

CONFERÊNCIA
DE SANTANA
COMPLETA
120 ANOS
No próximo dia 30 de junho
está programado um evento com
os confrades e consócias do Con-

A Conferência Santa Isabel através
dos seus componentes participou desse
acontecimento.
selho Particular da Catedral, para
comemorar os 120 anos da Conferência de Santana.
O programa está sendo elaborado pelo Conselho Particular, com
a colab oração das Conferências:
Santa Isab el, Nossa Senhora de
Lourdes, Imaculado C oração de
Maria e Nossa Senhora dos Remédios e Santana.
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EDITORIAL

O PAPA
FRANCISCO
NO BRASIL
O mundo católico
está aguar dando com
muito interesse a vinda
ao Brasil do
P ap a Fr ancisco, p ar a
participar da
Jo rn ad a
Mundial da
Juventude na
cidade do Rio de Janeiro de 23 a 28
de julho. Será a primeira viagem do
Papa após o seu santificado ocorrido
em 19 de março, para um encontro
com a juventude de todo o mundo,
quando será feita uma reflexão sobre
as profundas transformações dos jovens que ocorrem neste inicio de século.
O Papa além do Rio de Janeiro
também estará presente na Basílica de
Nossa Senhora da Aparecida, em Aparecida do Norte. Será uma grande
oportunidade para o povo paulista conhecer o novo pontífice.
Os Vicentinos estão também satisfeitos com o acontecimento, por
ser este Papa um grande defensor dos
Pobres e apoiar as iniciativas do nosso fundador Frederico Ozanam.
Editor

A Conferência de Santana é
mais antiga de Botucatu e no próximo dia 26 de junho completará 120
anos de existência. Para comemorar
essa data histórica, está previsto para
o dia 30 a realização de missa no Asilo
Padre Euclides, seguido de reunião
solene e finalmente às 12 horas almoço com a participação dos integrantes das cinco conferências.

CAUSO DE PROCISSÃO
Era uma cidade cheia de subidas
e descidas. Eis que, na rua comprida
do centro da cidade, vai subindo a subida (é claro) uma longa e bonita procissão. Na frente, vai o padre carregando um grande crucifixo, puxando
um cordão encabeçado por um andor,
onde (é claro) ia o santo que dava
motivo à festa. De um lado iam os
congregados marianos de fitas no pescoço e velas acesas nas mãos. Do
outro, as filhas de Maria, do mesmo
jeito. Velas acesas e paramentos condizentes.
E todos os outros devotos esticando a procissão pra mais uns 200
metros de tamanho, cantando um hino
muito conhecido: “Os anjos... todos
os anjos... os anjos.. todos os anjos...”
Seguiam cantando de um jeito
muito bonito e compenetrado, todos
olhando para o chão. Mais precisamente para os próprios pés, pois é assim o jeito de seguir uma procissão lá
pros lados do interior.
Somente o padre, que puxava as
cantorias, olhava para frente e para o
alto e cantava aquele estribilho.
De repente, apenas o padre – o
único que olhava para frente – avista,
bem do alto da rua, à sua frente, um
ônibus em ziguezague. O motorista, na
janela, gritando desesperado que havia perdido o breque. Lá praquelas
bandas, ônibus é chamado carinhosamente de jardineira. E aquela jardineira sem breque, seguindo em cheio no
rumo da procissão, ia fazer o maior
estrago. Foi nessa hora que o padre,
percebendo a desgraceira que ia ser,
olhando para trás, grita bem alto par
todos: “Turma! A jardineiraaaaaaaaaaa!”
Foi a conta. Todos interromperam a cantoria (“os anjos... os anjos...”)
para, imediatamente, de um jeito festivo e carnavalesco cantar: “Oh jardineira por que estás tão triste... mas o
que foi que te aconteceu?”...
Adaptado de Contando
Causos. de Rolando Boldrin –

PENSAMENTO
“As três coisas mais difíceis do
mundo são: guardar um segredo,
perdoar um agravo e aproveitar
o tempo.”

COMEMORADO O DIA DAS MÃES
No dia 15 de maio na residência
do cfd. Sergio Campos ocorreu a reunião festiva desta Conferência, para a
comemoração de algumas datas. As
datas foram: os 85 anos de fundação da
Conferência Santa Isabel, o dia das
Mães e o aniversário da consócia Luscinia.
Após a reunião de trabalho, realizamos a festiva propriamente dita com

salgados, doces e refrigerantes.
Foi uma reunião muito alegre em
que as datas foram lembradas em especial o dia das Mães. Os encontros
festivos é um procedimento que praticamos há alguns anos para unir cada
vez mais os nossos componentes.
Durante a festa todas as mães
presentes foram lembradas e homenageadas com a entrega de mimos.

UMA LEITURA
INTERESSANTE
Continuamos em todas as nossas
reuniões realizadas as quartas feiras às
19 horas no Conselho Central de Botucatu, lendo na abertura um capitulo do
livro, Amor Caridade Justiça, obra do
Padre Misael Donizetti Paggioli.
Essa leitura é uma verdadeira instrução Vicentina que ensina o comportamento que devemos ter perante aos
pobres. Este livro é indicado, não só
para os Vicentinos, mas para todos os
cristãos

PEQUENAS NOTAS
- Reina grande expectativa em
todo o Brasil, pela visita do Papa
Francisco, que alem do Rio de Janeiro irá visitar também Aparecida
do Norte, b erço da Padroeira do
Brasil Nossa Senhora Ap arecida.
Um grandioso grupo de jovens de
Botucatu estará participando da Jornada. Para comparecer ao Rio os
jovens realizaram diversas campanhas para arrecadar fundos.
-A apresentação da Orquestra
Sinfônica de Botucatu ocorrida recentemente no Teatro Municipal , organizada por um grupo de amigos, rendeu
a Casa Pia São Vicente de Paulo a
renda liquida de R$ 6.200,00.
-Vicentinos de todo o Brasil estiv eram em Ap ar ecida do No rte

para referenciar Nossa Senhora
Aparecida nos dias 27 e 28 de
abril. Os Vicentinos botucatuenses estiveram presentes em elevado número. Coube ao Conselho Central de Botucatu a organização da caravana liderada pelo
Presidente Marco Calonego.
- O proprietário do Mercadinho do Parque Marajoara, Edson
Ceranto, vem contribuindo com a
nossa conferência oferecendo 100
pedaços de bolo, que é levado
todo o segundo sábado do mês ao
Asilo, para o café da tarde dos
velhinhos. Alem do bolo a Conferência Santa Isabel leva lanches e presta atendimento aos internos.
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