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Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 27/08
12º depois de
Pentecostes

09:00
10:30
11:00

Missa rezada*
Terço e Confissões*
Missa cantada*

Segunda 28/08
S. Agostinho

18:30
19:00

Terço
Missa

Terça 29/08
Deg. de S. João B.

18:30
19:00

Terço
Missa

Quarta 30/08
S. Rosa de L.

18:30
19:00

Terço
Missa

Quinta 31/08
S. Raimundo N.

18:30
19:00

Terço
Missa

Sexta 01/09
da Feria

18:30
19:00
20:00

Terço e Confissões
Missa
Hora Santa

Sábado 02/09
S. Estevão de H.

18:00
18:30
19:00

Confissões
Terço e Confissões
Missa
+ Meditação dirigida

10:30
11:00
11:30

Confissões
Terço e Confissões
Missa
+ Meditação dirigida

Domingo 03/09
S. Pio X

09:00
10:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 04/09
da Feria

18:30

Terço

09:00

Missa

Terça 05/09
S. Lourenço J.

18:30
19:00

Terço
Missa

Quarta 06/09
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa

Quinta 07/09
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa

Sexta 08/09
Nat. de N. Senhora

18:30
19:00

Terço
Missa

Sábado 09/09
da Sma. Virgem

18:30
19:00

Terço e Confissões
Missa

Domingo 10/09

09:00
10:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

14º depois de
Pentecostes

Terço e Confissões
Missa cantada
Missa rezada
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O Farol

13º depois de Pentecostes

10:00
10:30
18:00

Caros amigos,
Alguns fiéis têm pedido para mim fazer um balanço desta peregrinação da Fraternidade Sacerdotal São Pio
X na Fátima, em 19 e 20 de Agosto 2017. Tarefa difícil,
na verdade, tão numerosas as imagens e recordações que
rolam pela cabeça, formando um caleidoscópio duma
grande beleza e densidade.
Podemos falar em números: 7 000 peregrinos na
Missa do sábado; 9 000 para a Missa do domingo; mais
de 300 batinas, entre Bispos, Sacerdotes, Irmãos e Seminaristas. Quase 200 hábitos religiosos, de diferentes Congregações de Freiras. Famílias numerosas, muitas, lindas,
alegres, piedosas. Um Serviço de Logística impecável,
sem falar nos famosos «homenzinhos de azul» do Serviço de Ordem, incansáveis,
dispostos,
admiráveis! O Coro,
inspirado; os Seminaristas que acolitaram
as Missas, solene e
pontifical, com um
ligeiro sotaque americano. Centenas de
Missas celebradas no
Altar-mor de nossa
Basílica de tela, nas
tendas-capela, ou na
capela da FSSPX na
Fátima, que rebentava várias vezes por
dia de grupos de fiéis
abigarrados, vindos
do Mundo tudo…

do a mesma Fé duma mesma
voz.
Católica no seu Culto,
celebrado por um Sacerdote
alemão ou um Bispo suíço,
ajudado por ministros da Argentina ou dos Estados Uni-

Deveria mencionar o ambiente
incrível até das ruas de Fátima,
por dois dias entregues novamente
a uma multidão católica nos seus
costumes e roupas, que já desconheciam há muito tempo, e mil
anedotas lindas petiscadas ali e
aqui.
dos, num altar montado por
Belgas e Franceses… mas
unidos todos no mesmo Culto
de Sempre, e na mesma Língua de todos nós os Católicos,
o Latim, cantado numa mesma
música, católica ela também, o
Gregoriano.

Os números dizem tudo, mas não
explicam nada. Resumiria esta peregrinação com uma palavra só: católica! Orgulhosamente e genuinamente católica!
Católica na sua Unidade na Fé,
professada duma voz só pelas multidões do
Universo católico tudo. Duvido que faltasse representação dum só país dos 60 países
nos quais trabalha a Fraternidade. Todos
cantando o mesmo Credo, todos professan-

Católica na sua Hierarquia: todos nós aderidos à Roma eterna, Mestra
de Verdade; todos nós dando o melhor
serviço ao Papa e Bispos, o serviço de
dizer a Verdade e condenar os erros, mesmo quando vêm das mais altas esferas.
Todos nós unidos também entorno aos
nossos Superiores, numa Caridade tão
grande que era quase palpável.
Católica enfim, nos seus costumes: fiquei admirado do espetáculo
edificante das nossas famílias, numerosas e alegres, e como já referi, lin-

das, decentes. Coisas tão raras hoje, e digo
-o com tristeza, também em Portugal. Não
dá para julgar as consciências individuais.
Mas quando um povo, supostamente católico, no seu conjunto, não dá senão uma
imagem contrária: famílias de uma ou
duas crianças, muitas vezes mal-educadas
e vestindo de maneira indecente, é difícil
supor que estejam em conjunto a seguir a
moral católica. O contraste entre o recinto
do Santuário e o nosso Parque 14 falava
por si-mesmo. Digo-o sem medo: fiquei
com muito orgulho dos nossos fiéis, do
testemunho que têm dado de que, hoje,
nas circunstâncias actuais, é possível viver
como católico, plenamente, genuinamente! E fiquei com muito orgulho dos nossos
Sacerdotes, que, graças aos instrumentos
dados pela Tradição da Igreja, logram
obter este resultado nos fiéis a eles encomendados.
Nestes dois dias, vimos cá em Portugal, um pedaço da Igreja católica: talvez
o mais universal de todos os eventos jamais organizados pela Fraternidade, com
fiéis dos 5 continentes. Que não fique na
emoção do momento. Que se transforme
em resolução para levar nós também, aqui
na Terra de Santa Maria, o bom combate
da Fé, seguros de que ao fim, o Coração
de Maria triunfará.

Cruzada de Rosários
e Sacrifícios
Pedimos aos fieis que entreguem a conta dos Rosários e Sacrifícios que foram feitos no marco desta Cruzada, para serem entregues à Casa Geral da FSSPX.
Entregar a conta num papel anónimo a mais tardar
no próximo domingo, muito obrigado!

Pe. Samuel Bon

