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Quando o 
Concílio chegou, teria sido 

preciso praticamente cessar de pensar no reinado 
social de Nosso Senhor Jesus Cristo, para permitir a liberdade 

a todas as religiões de exprimirem este espírito liberal e ecuménico. 
Evidentemente, naquele momento, eu não pude aceitar coisa semelhante!

O que surpreende é que, de todos aqueles que tinham estado comigo no Seminário 
e que se tinham tornado Bispos, tenha havido muitos que aceitaram tudo isso: um 

Monsenhor Ancel, um Monsenhor Garrone, um Monsenhor Lebrun, um Monsenhor 
Michon, ... Eles haviam sido todos entusiastas, alguns mais do que eu, no 

pensamento de participar no combate dos Papas, no combate da Igreja. Eles! Eles 
haviam pronunciado magníficas conferências no Seminário, e que ficaram 
célebres. Todavia, nomeados para a França, foram reciclados, passaram 

totalmente, para as teses liberais. É lamentável, e uma das 
coisas mais tristes da minha vida.
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NOTAS

Sem a vossa ajuda não podemos desenvolver a obra e o 
apostolado da Fraternidade de São Pio X em Portugal. Os 
sacerdotes da Fraternidade não recebem qualquer ajuda do 
governo português.
Contribuições e donativos poderão ser enviados em nome da:

Associação São Pio X
Estrada de Chelas, 29-31

1900-148 LISBOA

1.

2.

Estipéndio de Missa: 15 Euros

AssinAturA AnuAl:
Normal ...................................... 20 euros 
Benfeitor ................................... 30 euros 
C.E.E. ........................................ 25 euros 
Outros paises e continentes: ...... 30 euros 



INforMaçõEs E horárIos
fratErNIdadE sacErdotal são pIo x

Estrada dE chElas, 29-31

1900-148 lIsBoa

telefone 21 814 35 91 telemóvel 936 550 946 

lIsBoa: priorado são pio x
Estrada de Chelas, 29-31 (ao pé da Avenida Afonso III)
domingos e festas de Guarda: às 11 h 00
durante a semana às 19 h 00
(nas semanas, nas quais estiver o sacerdote)
Missa do Galo, dia do Natal às 00 h 00

pErolIVas: capela de são José
Rua do Forno, 25 - 7200 Reguengos de Monsaraz
2º sábado: às 16 h 00  

fátIMa: casa do Menino-Jesus de praga
Rua da Imaculada Conceição, 8 - Bairro Moita-Redonda
(Entre Capela de Santa Luzia e o Convento das Clarissas)
1º sábado do mês: às 11 h 30,
1º domingo do mês: às 18 h 00
festividade da passagem do ano !

são MartINho dE arGoNcIlhE (perto do Porto)
(Santa Maria da Feira, Picoto)
Rua Alameda das Gorgas, 380
Ribeira da Venda- 4505 Argoncilhe
Último domingo do mês


