Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 06/10
17º 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 07/10
Nossa Sra. do Rosário

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Terça 08/10
S. Brígida

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Quarta 09/10
S. João Leonardi

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Quinta 10/10
S. Francisco de B.

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Sexta 11/10
Maternidade da BVM

18:30 Terço
19:00 Missa
20:00 Catequese P/adultos

17:30 Terço

Sábado 12/10
S. Venceslau

17:30 Reunião Cat. p/crianças
18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Domingo 13/10
18º 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 14/10
S. Calixto

18:30 Terço

09:00 Missa
17:30 Terço

Terça 15/10
S. Teresa de J.

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Quarta 16/10
S. Margarida Maria A.

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Quinta 17/10
S. Edviges

18:30 Terço
19:00 Missa

17:30 Terço

Sexta 18/10
S. Lucas

18:30 Terço
19:00 Missa
20:00 Catequese P/adultos

17:30 Terço

Sábado 19/10
S. Pedro de A.

:
Catequese p/ crianças
17:30 Terço
18:30 Terço e Confissões
19:00 Missa e meditação dirigida

Domingo 20/10
19º 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

Peregrinação de Lourdes: Último dia para as inscrições, Domingo 06 de Outubro.
Catecismos: Adultos, início na Sexta-feira 11/10, às 20:00 (Rev. Sr. Padre Carlos);
Crianças início no Sábado 19/10 (Nível 2: Rev. Sr. Padre Samuel (7-13 anos), Nível 1
Srta. Leonor (4-6 anos).
Responsável da Publicação: Sr. Padre Samuel Bon
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Estudo sobre a bula
"Quo Primum Tempore" (4)
Padre Raymond Dulac
(Tradução da Revista Permanência)

6 - Posta em paralelo a Missa Romana
com todas as liturgias orientais, sem
exceção, tanto as
"cismáticas" quanto
as "uniáticas", constata-se que certas
cerimônias são rigorosamente idênticas quanto ao essencial: intocadas,
verdadeiramente
sagradas
porque
pertenciam à instituição de Jesus
Cristo ou dos Apóstolos. Reconhecidas como essencialmente necessárias para que o padre pudesse realizar
"ISTO" que o Senhor realizara na Ceia.

E verdadeiramente indispensáveis
para que a Missa fosse e parecesse
um sacrifício no sentido próprio e
pleno do termo, isto é, uma oblação
atual, pessoal, feita em nome da
Igreja por um padre ordenado, da
vítima imolada no Calvário; estando esta vítima realmente presente
sobre o altar em virtude da consagração do pão e do vinho que os
converte substancialmente no Corpo e no Sangue de Jesus Cristo pelas palavras da instituição repetidas,
"em memória" Dele.

as palavras da instituição: "Tomai...
isto é meu Corpo".
- Antes ou depois uma invocação
mais ou menos explícita ao Espírito
Santo, o epiclésio. Este é difícil de
ser situado de modo exato na Missa
Romana.

- Depois das palavras da instituição
que consagra as oblatas, encontrase uma oração que vem afirmar que
o padre e todos os participantes ao
sacrifício agem, cada um em sua
posição essencialmente diferente,
São quatro as partes imutáveis da "em memória de Jesus Cristo como
liturgia eucarística mas com dife- Ele próprio ordenou". É a anamnerentes graus de importância quanto se.
à essência do rito:
3 - Segue a fração: para repetir o
1 - O ofertório: é a dedicatória pré- gesto do Senhor que "rompeu" o
via do pão e do vinho, que assim se pão antes de distribuí-lo aos Apóstornam "oblatas".
tolos.
2 - O cânon, também chamado
ação. É a "prex" dos latinos e
"anáfora" para os gregos: oração
consecratória que começa em forma
de ação de graças para se conformar ao gesto de Nosso Senhor que
"deu Graças" a Seu Pai antes de
"abençoar" o pão e o vinho e de os
consagrar.

A Fração é acompanhada da
commixão, pela qual um fragmento
do pão sagrado é mergulhado no
vinho consagrado.

4 - Finalmente a comunhão. A maneira de dá-la e de recebê-la, os
cânticos ou orações que a precedem, a acompanham e a sucedem
variam segundo os ritos locais.

Nesta oração é que estão inseridas
as outras partes do rito consecrató- Aos quatro ritos que acabamos de
rio, a saber:
descrever e que estão diretamente
ligados ao ato do Sacrifício, se
- O memorial da Ceia que precede ajuntavam outros que os enquadra-

vam, completando ou ornamentando sua significação religiosa e inspiração cristã. Ritos que todo o
mundo reconhecia como secundários mesmo quando a fidelidade,
fortalecida pelo uso, deles faria
questão.

Primeiramente: O ósculo da paz.
Está quase sempre presente com
atribuições e maneiras variadas de
fazê-lo. Em seguida: leituras, ladainhas, procissões, hinos e a homilia.
(Continuará)

Catecismos para Crianças
Este ano, para atender da melhor maneira as crianças de nosso Priorado,
desde algum tempo mais numerosas e de idades mais variadas, teremos dois níveis:


De 4 até 6 anos de idade: Responsável Srta Leonor A.



De 7 até 13 anos de idade: Responsável: Sr Padre Samuel Bon

Para definir as modalidades e o horário, os convidamos a assistir à reunião
que terá lugar sábado 12 de Outubro, pelas 17:30 horas no Priorado. A sua presencia é importante. Relembramos esta obrigação grave:
4) Que é a Doutrina Cristã? A Doutrina Cristã é a doutrina que Jesus Cristo Nosso
Senhor nos ensinou, para nos mostrar o caminho da salvação.
5) É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente, é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo, e cometem falta grave
aqueles que se descuidam de fazê-lo.
6) Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo os seus filhos e dependentes? Os pais e patrões são obrigados a procurar que seus filhos e dependentes aprendam a Doutrina Cristã; e são culpados diante de Deus, se desprezarem
esta obrigação.
7) De quem devemos nós receber e aprender a Dou trina Cristã? Devemos receber
e aprender a Doutrina Cristã da Santa Igreja Católica.

