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Lisboa

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 11/10
19º depois de
Pentecostes

10:30 Terço e Confissões
11:00 Missa rezada

17:30 Terço e Confissões
18:00 Missa rezada

Segunda 12/10
da Féria

18:30 Terço

09:00 Missa
17:30 Terço

Terça 13/10
S. Eduardo, Rei

18:30 Terço

09:00 Missa
17:30 Terço

Quarta 14/10
S. Calisto I, Papa

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Quinta 15/10
S. Teresa de Ávila

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Sexta 16/10
S. Edviges

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Sábado 17/10
S. Margarida Maria

18:30 Terço e Confissões
19:00 Missa

17:30 Terço

Domingo 18/10
20º depois de
Pentecostes

09:00 Missa rezada
10:30 Terço e Confissões
11:00 Missa cantada

17:30 Terço e Confissões
18:00 Missa cantada

Segunda 19/10
S. Pedro de A.

18:30 Terço

09:00 Missa
17:30 Terço

Terça 20/10
S. João de K.

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Quarta 21/10
da Féria

18:20 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Quinta 22/10
da Féria

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Sexta 23/10
S. António Ma.

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Sábado 24/10
S. Rafael Arcanjo

18:30 Terço e Confissões
19:00 Missa

17:30 Terço

Domingo 25/10
Festa de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei

09:00 Missa rezada
10:30 Terço e Confissões
11:00 Missa cantada

17:30 Terço e Confissões
18:00 Missa cantada

21º depois de Pentecostes

Catecismos: Ainda estamos a padecer certas consequências do confinamento, que desorganizou
parcialmente o nosso programa anual de apostolado. Felizmente, já poderemos retomar a normalidade de nossas actividades a partir de Novembro. Iremos a avisar atempadamente.
Apostolado numérico: a nossa presencia na Internet está cada vez maior, tanto em quantidade
de seguidores, [11 mil seguidores no Facebook, 9 mil no You Tube], como na oferta, com a recente
adição duma nova plataforma de vídeos: Odysee.
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Oratório de São Pio X

Fátima

As 15 Promessas
do Santo Rosário
As 15 promessas de Nossa Senhora a
quem rezar o terço foram feitas ao monge dominicano Alan de la Roche, que morreu em
1945 e é considerado o apóstolo da devoção ao
rosário em vários países, especialmente europeus. Em suas memórias, Alan narra que recebeu diretamente da Virgem 15 promessas válidas para todos os devotos do santo terço, e todas elas ainda são de grande atualidade, manifestando a intensidade do amor que Nossa Senhora sente por todos nós.

Estas são as promessas feitas 8. Aqueles que rezam meu Rosário
por Maria :
encontrarão durante sua vida e em
sua morte a luz de Deus e a plenitu1.A todos os que rezarem meu Ro- de de suas graças, e participarão
sário com devoção, prometo mi- dos méritos dos bem-aventurados.
nha proteção especial e grandíssimas graças.
9. Libertarei muito prontamente do
purgatório as almas devotadas a
2. Aquele que perseverar na oração meu Rosário.
de meu Rosário receberá uma graça
insigne.
10. Os verdadeiros filhos de meu
Rosário gozarão de uma grande
3. O Rosário será uma defesa pode- glória no céu.
rosíssima contra o inferno; destruirá
os vícios, libertará do pecado, dissi- 11. O que pedirem por meio de meu
pará as heresias.
Rosário, obterão.
4. O Rosário fará florescerem as
virtudes e as boas obras, e obterá
para as almas a mais abundante misericórdia divina; fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevandoos ao desejo dos bens celestes e
eternos. Quantas almas se santificarão com esse meio!

12. Aqueles que defenderem meu
Rosário serão socorridos por mim
em todas as suas necessidades.
13. Obtive de meu Filho que todos
os membros da Irmandade do Rosário tenham por irmãos, durante a
vida e na hora da morte, os santos
do céu.

14. Aqueles que rezarem fielmente
5. Quem se confia a mim por meio meu Rosário serão todos meus fido Rosário não perecerá.
lhos amantíssimos, irmãos e irmãs
de Jesus Cristo.
6. Quem rezar meu Rosário com
devoção, meditando seus mistérios, 15. A devoção a meu Rosário é um
não será oprimido pela desgraça. grande sinal de predestinação.
Pecador, se converterá; justo, crescerá em graças e se tornará digno
da vida eterna.
7. Os verdadeiros devotos de meu
Rosário não morrerão sem os Sacramentos da Igreja.

13 de outubro 2020:
Entre Josefismo sanitário e
sideração eclesiástica
A Cova da Iria teve uma erupção de curiosos círculos, já próximo
à peregrinação que deve clausurar o ciclo aniversário das Aparições. É
a iniciativa do clero do Santuário, totalmente submetido à nova forma
de Josefismo pseudo-sanitário, em prevenção duma hipotética «segunda
vaga» do Coiso-19.
Querem, é humilhar o povo católico, suposto ficar preso destes
círculos ridículos, quando a malta pode estar na esplanada de um café,
ou no supermercado, ou na festa do Avante, entre outros exemplos, sem
observar esta distáncia absurda, nem ser parqueada como gado.
Católicos de Portugal! Uma de três:
- ou boicotam completamente esta peregrinação, deixando este clero de
pacotilha sozinho a fazer-se de ridículo;
- ou invadem o recinto todo, sem se preocupar com os circulinhos covidóicos;
- ou renunciam por sempre à sua dignidade como católicos.
A escolha está nas vossas mãos! Não tenho porque dar consignas,
os senhores são adultos com juízo e responsabilidade. Encontrarão informação fidedigna sobre situação sanitária no site Médicos pela Verdade, que reúne profissionais de saúde, tão competentes como corajosos, para ilustrar a vossa decisão.
Só indico que, no pessoal, a minha preferência vai para a primeira
opção. Irei honrar a Rainha do Santo Rosário a outra parte, como fizeram os Pastorinhos no dia 19 de Agosto, sorteando os embustes e armadilhas da República maçónica, bem secundada hoje pelo clero conciliar… Tenho pensado um lugar altamente especial para este dia!
Viva Cristo Rei! Viva a Rainha do Santo Rosário!
Pe Samuel Bon, Fsspx

