No 8 — Janeiro 2016

Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

10:30
11:00

Terço e Confissões
Missa cantada

Segunda 04/01
da Féria

18:30

Terço

Terça 05/01
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 06/01
Epifania

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 07/01
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sexta 08/01
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sábado 09/01
da Santíssima
Virgem

17h30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 10/01
Sagrada Família

09:30
10:30
11:00

Doutrina p/ jovens
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 11/01
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

09:00

Missa rezada

Terça 12/01
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 13/01
18:30
Baptismo de NSJC 19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 14/01
Santo Hilário

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sexta 15/01
18:30
São Paulo Eremita 19:00

Terço
Missa rezada

Sábado 16/01
São Marcelo I

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada
17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

S. Nome de Jesus

Domingo 17/01

17h30
18:30
19:00

09:30
10:30
o
2 dep. da Epifania 11:00

Doutrina p/ jovens
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Caros amigos,
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O Farol

Domingo 03/01

C. do Im. Coração de Maria

«Naquele tempo: saiu um édito de César Augusto, para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino,
Governador da Síria. E iam todos recensear-se, cada
qual à sua cidade. José foi também, da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, que se chamava Belém, porque era da casa e da família de David,
para se recensear juntamente com Maria, sua esposa,
que estava grávida» (S. Lucas 2,1).
É admirável como a divina Providência utiliza todos os
acontecimentos, mesmo puramente humanos, para os
seus fins! No caso,
o recenseamento
Santos peregrinos (detalhe)
feito pelos ocupantes romanos
Hugo van Der Goes S. XV
será a ocasião
para o nascimento do Messias
acontecer
na
cidade de David,
o Rei Profeta e
figura de Cristo,
de acordo com as
profecias.
Nós também estamos a
fazer um recenseamento, não
como os romanos para contemplar orgulhosa-

mente (!) a extensão (!!) dos nossos rebanhos, também não a modo dum puro inquirimento estadístico e, mais longe ainda, dum ficheiro ao estilo Big Brother, mas sim como um instrumento que a Igreja pede para os pastores de almas terem, como ajuda
na sua faina pastoral.
«Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas» (S. João 10, 14) poderia ser um
bom resumo da tarefa que estamos a empreender agora: actualizar o Liber Status Animarum (o «livro do estado das almas») que a Igreja pede ter em todas as paróquias (CIC Can. 470 § 1).

«A sua extrema utilidade, e ainda mais,
a sua necessidade, são evidentes:

Serm ã o de Sã o Leã o M a gn o , Pa pa
(Sermo III in Epiphania Domini)
O Senhor deu a conhecer sua salvação ao mundo inteiro. Tendo a misericordiosa
Providência de Deus decidido vir nos últimos tempos em socorro do mundo perdido, determinou salvar todos os povos em Cristo.
Esses povos formam a incontável descendência outrora prometida ao santo patriarca Abraão; descendência gerada não segundo a carne, mas pela fecundidade da
fé, e por isso comparada à multidão das estrelas, para que o pai de todos os povos esperasse uma posteridade celeste e não terrestre.

- Se estiver mantido actualizado, o Liber
Status Animarum permite antes do que nada ao
pastor da paróquia ter um conhecimento mais
sério das condições humanas de vida dos seus
fiéis, conhecimento que constitui a base do seu
ministério: meio ambiente, profissão, morada,
composição das famílias, idades, etc.

Entrem, pois, todos os povos, entrem na família dos patriarcas, e recebam os filhos da promessa a benção da descendência de Abraão, à qual renunciaram os
filhos segundo a carne. Que todos os povos, representados pelos três Magos,
adorem o Criador do universo; e Deus não seja conhecido apenas na Judéia mas
no mundo inteiro, a fim de que por toda parte o seu nome seja grande em Israel
(Sl 75,2).

- Mede, num segundo tempo, de maneira exacta, a vitalidade religiosa da paróquia:
instrução religiosa, práctica sacramental, situações matrimoniais, actividade nas obras paroquiais, etc.

Portanto, amados filhos, instruídos nos mistérios da graça divina, celebremos
com alegria espiritual o dia das nossas primícias e do primeiro chamado dos povos pagãos à fé, dando graças a Deus misericordioso que, conforme diz o Apóstolo, nos tornou capazes de participar
da luz que é a herança dos santos;
ele nos libertou do poder das trevas
e nos recebeu no reino de seu amado Filho (Cl 1,12-13). Pois, como
anunciou Isaías, o povo que andava
na escuridão viu uma grande luz;
para os que habitavam nas sombras
da morte, uma luz resplandeceu (Is
9,1). E ainda referindo-se a eles, o
mesmo profeta diz ao Senhor: Nações que não vos conheciam vos
invocarão e povos que vos ignoravam acorrerão a vós (cf. Is 55,5).

Dissipando as fáceis ilusões, torna-se
um instrumento eficaz e guia do ministério»
Peço-lhes então a sua inteira colaboração na elaboração deste censo paroquial. Entregar-lhes-ei uns formulários pessoais e familiO bom Pastor
ares para serem preenchidos com sumo cuidado
Philippe de Champaigne S. XVII e atenção e devolvidas antes do último domingo de
Janeiro.
Nem preciso dizer que toda a informação pessoal consignada nestes documentos fica absolutamente confidencial e para uso exclusivo dos sacerdotes responsáveis
do apostolado da FSSPX em Portugal.
Fico agradecido desde já pela sua ajuda nesta tarefa administrativa bem necessária para o bom funcionamento do apostolado do nosso Priorado.
Com a bênção, Pe. Samuel BON. 

