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Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 27/02
S. Gabriel da D.

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Terça 28/02
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 01/03
De Cinzas

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 02/03
da Feria

18:30

Terço

Sexta 03/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa + Hora Santa

Sábado 04/03
da Feria

17:30
18:30
19:00

Terço e Confissões
Missa rezada
e meditação dirigida

11:00
11:30

Terço e Confissões
Missa rezada
e meditação dirigida

Domingo 05/03
1º da Quaresma

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 06/03
da Feria

18:30

Terço

09:00

Missa rezada

Terça 07/03
da Feria

07:15
18:30

Missa rezada
Terço

Quarta 08/03
das Têmporas

18:30

Terço

Quinta 09/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sexta 10/03
das Têmporas

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sábado 11/03
das Têmporas

17:30
18:30
19:00

Catecismo p/crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 12/03
2º da Quaresma

10:00
10:30
11:00
13:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada
Convívio paroquial

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada
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O Farol

Domingo 26/02
da Quinquagésima

Caros amigos,
Proponho-lhes uma pequena, mas profunda, meditação para a Quarta-feira de Cinzas: «Memento homo
quia pulvis es, et ad pulverem reverteris»
Com a bênção,
Pe. Samuel Bon 

«Se alguém, por culpa sua, foi privado de algum
benefício, que lhe fora dado, a privação desse benefício
será a pena da culpa cometida. Ora, o homem, desde o
primeiro instante da sua criação, recebeu de Deus o benefício de, enquanto tivesse o seu espírito sujeito a Deus,
ter sujeitas à alma racional as potências inferiores dela, e
o corpo, à alma. Ora, tendo o espírito do homem repelido, pelo pecado original, a sujeição divina, daí resultou
que as potências inferiores já não se sujeitaram totalmente à razão, donde procedeu a tão grande rebelião dos apetites
carnais
contra ela, nem
já o corpo se
subordinou totalmente à alma, donde resultou a morte e
as outras deficiências corporais. Ora, a vida
e a saúde do
corpo consistem
Memento homo quia pulvis es
em sujeitar-se à
et ad pulverem reverteris
alma, como o
perfectível,
à

sua perfeição. Por onde e ao contrário, a
morte, a doença e todas as misérias do corpo resultam da falta de sujeição do corpo à
alma. Donde, é claro que, assim como a
rebelião do apetite carnal contra o espírito
é a pena do pecado dos nossos primeiros
pais, assim também o é a morte e todas as
misérias do corpo.

CLXIV, a. 1

3. A culpa original e a atual são removidas
por Cristo, isto é, por aquele mesmo por
quem se removem as misérias corpóreas,
conforme aquilo do Apóstolo: «dará vida
aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que habita em vós». Mas, uma e outra
coisa se realizarão em tempo oportuno,
segundo a ordem da divina sabedoria. Pois,
havemos de chegar à imortalidade e à impassibilidade da glória, começada em Cristo, que no-la adquiriu, depois de lhe termos, durante a vida, participado dos sofrimentos. Por isso, é necessário que, conformes com Cristo, a sua passibilidade perdure nos nossos corpos, para merecermos a
impassibilidade da glória.»
Ia IIae, q.
LXXXV, a. V, ad 2um.

2. A alma racional é, por essência, imortal.
Por onde, a morte não é natural ao homem
quanto à sua alma. Quanto ao corpo do
homem, uma vez que é composto de elementos opostos, dele se segue necessariamente a corruptibilidade. E, quanto a isso,
a morte é natural ao homem. Ora, Deus,
criador do homem, é onipotente. Por isso,
por benefício seu, livrou o homem, desde o
primeiro instante da sua criação, da necessidade de morrer, resultante da matéria que
o constituía. Ora, esse benefício perderamno pelo pecado os nossos primeiros pais. E
assim, a morte é natural pela condição da
matéria; e é penal pela perda do benefício (P. D. Mézard, O. P., Meditationes ex Opedivino, que dela preservava. IIa IIae, q. ribus S. Thomae.)

Restauro da porta de entrada do Oratório
Mais uma vez, fazemos um chamamento à generosidade dos fiéis, esta vez, para restaurar a porta principal de
acesso ao nosso Oratório São Pio X. Esta venerável porta está
mesmo a precisar duma intervenção de fundo para:


Remover as pinturas velhas



Restaurar as madeiras podres ou fissuradas



Substituir a selva de fechos desactualizados e pouco
prácticos por uma fechadura única e adequada, para
que possamos manter a porta fechada durante os ofícios da época de frios invernais.



Colocar um telheiro acima da porta, para protege-la da intempérie

Entregar a sua colaboração ao Sr. Padre Samuel. Deus o abençoe!

Ladainha de S. José
Senhor, tende piedade de nós. (Repetese)
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
(Repete-se)
Senhor, tende piedade de nós. (Repetese)
Jesus Cristo, ouvi-nos. (Repete-se)
Jesus Cristo atendei-nos. (Repete-se)

Pai do Céu que sois Deus, tende piedade
de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois
Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade que sois um só
Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.

S. José, rogai por nós.
Honra da família de David, rogai por
nós.
Glória dos Patriarcas, rogai por nós.
Esposo da Mãe de Deus rogai por nós.
Castíssimo guardião da Virgem, rogai
por nós.
Amparo do Filho de Deus, rogai por nós.
Vigilante defensor de Cristo, rogai por
nós.
Chefe da Sagrada Família, rogai por nós.
José justíssimo, rogai por nós.
José castíssimo, rogai por nós.
José prudentíssimo, rogai por nós.
José fortíssimo, rogai por nós.
José fidelíssimo, rogai por nós.
Espelho de paciência, rogai por nós.
Amante da pobreza, rogai por nós.
Modelo dos trabalhadores, rogai por nós.
Glória dos lares, rogai por nós.
Guardião das virgens, rogai por nós.
Sustentáculo das famílias, rogai por nós.
Consolo dos infelizes, rogai por nós.

Esperança dos enfermos, rogai por nós.
Advogado dos moribundos, rogai por
nós.
Terror dos demónios, rogai por nós.
Protector da Santa Igreja, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, perdoai-nos Senhor!
Cordeiro de Deus que tirais os pecados
do mundo, ouvi-nos Senhor!
Cordeiro de Deus que tirais os pecados
do mundo, tende piedade de nós Senhor!
V/ Ele o constituiu Senhor da sua casa.
R/ E o fez príncipe de todos os seus bens.
Oremos:
Ó Deus, cuja inegável providência se
dignou escolher o bem-aventurado S.
José para esposo de Vossa Mãe Santíssima, fazei que venerando-o como protector na terra, mereçamos tê-lo como nosso
intercessor no Céu. Vós que sois Deus
com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Ámen.

