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Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 08/10
18º depois de
Pentecostes

09:00
10:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa e procissão

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 09/10
S. João Leonardi

18:30
19:00

Terço
Missa

09:00

Missa

Terça 10/10
S. Francisco de B.

07:15
18:30
19:00

Missa
Terço
Missa

07:15
Maternidade da BVM 18:30
19:00

Missa
Terço
Missa

09:00

Missa

Quinta 12/10
da Feria

07:15
18:30
19:00

Missa
Terço
Missa

07:15
08:00

Missa
Missa

Sexta 13/10
S. Eduardo

18:30
19:00
20:00

Terço
Missa
Catequese p/ adultos

07:15
10:15
11:30

Missa
Ofício do Rosário
Missa cantada

Sábado 14/10
S. Calixto I

17:30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa

07:15
08:30

Missa
Missa

Domingo 15/10
19º depois de
Pentecostes

09:00
10:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

08:30
17:30
18:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 16/10
S. Edwiges

18:30
19:00

Terço
Missa

07:15
09:00

Missa
Missa

Terça 17/10
S. Margarida M.

18:30
19:00

Terço
Missa

Quarta 18/10
S. Lucas

07:15
18:30

Missa
Terço

Quinta 19/10
S. Pedro de A.

18:30

Terço

Sexta 20/10
S. João de K.

18:30
19:00

Terço
Missa

Sábado 21/10
da Sma. Virgem

17:30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa

Domingo 22/10

09:00
10:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

20º depois de
Pentecostes

Caros amigos,

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada
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O Farol

Quarta 11/10

O Cardeal Burke, recém reintegrado como juiz na
Assinatura Apostólica, quase três anos após ter sido destituído do cargo de prefeito da mesma Congregação romana, acaba de lançar um ataque directo à FSSPX afirmando:
«Apesar dos vários argumentos em torno da questão, o
facto é que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X está em
cisma desde o falecido arcebispo Marcel Lefebvre ordenou quatro bispos sem o mandato do Romano Pontífice.
E, portanto, não é legítimo comparecer à missa ou receber os sacramentos em uma igreja que está sob a direcção
da Sociedade Sacerdotal de São Pio X.»
Há quem
se surpreende
do ataque de
quem achavam
era um «amigo»
da FSSPX, ou
um «tradicionali
-sta». Mas não
foi nunca assim,
e as declarações
anteriores
do
Purpurado sempre estiveram
no sentido do
legalismo
o
mais
estricto,
olhando sempre
o problema da
FSSPX «pelo

lado pequeno do larga-vista» como dizem
os Franceses, ou seja, esquecendo que a
situação canónica da FSSPX não pode ser
examinada sem tomar em conta toda a história, desde o CVII e a luta dos Bispos fiéis
ao Magistério tradicional contra os Bispos
modernistas favoráveis ao «aggiornamento» da Igreja, tal como ficou magistralmente registrado no livro de Ralph Wiltgen
«O Reno desemboca no Tibre». Assim que
«nihil novi sub sole»!

Celebrar, ocasionalmente, a Missa
tradicional, defender (em fim, ainda estamos à espera da famosa «correcção formal»...) o ensino tradicional sobre alguns
pontos de Doutrina, e vestir uma «Capa
Magna» não basta nem alcança para fazer
um «Cardeal de Ferro» na defesa da Tradição. Não é Dom Marcel Lefèbvre quem
quer...
Em relação à acusação de cisma,
deve-se lembrar que Dom Lefebvre sempre
reconheceu a autoridade do Papa. A sagração de um bispo sem mandato pontifício
constituiria um ato cismático se pretendesse conferir, além da plenitude do sacerdócio, um poder de jurisdição, ou seja, uma
autoridade sobre um rebanho particular.
Somente o papa, que têm a jurisdição universal sobre toda a Igreja, pode designar

um pastor para um rebanho particular e
autorizá-lo a governá-lo. Mas Dom Lefebvre não quis conferir nada além da plenitude das ordens sagradas.
O Cardeal Rosalio Castillo Lara,
Presidente da Pontifícia Comissão para a
Interpretação Autêntica do Direito Canônico, declarou a La Repubblica, em 7 de outubro de 1988, que as sagrações conferidas
por Dom Lefebvre e Dom Antônio não
constituíam um cisma (“O mero fato de
sagrar um bispo não é em si um ato cismático.”).
O Decano da Faculdade de Direito
Canônico do Instituto Católico de Paris,
Pe. Patrick Valdrini, confirmou que “não é
a sagração de um bispo o que cria um cisma; o que consuma o cisma é conferir a
este bispo a missão apostólica” (Valeurs
Actuelles, 4 de julho de 1988).

O Cardeal Darío Castrillón Hoyos,
Presidente da Pontifícia Comissão Ecclesia
Dei, afirmou em ao menos cinco ocasiões
durante entrevistas públicas (30 Giorni
núm. 9, 2005) que a Fraternidade São Pio
X não está em uma situação de cisma formal. Por isso, declarou que “os bispos,
sacerdotes e fiéis da Fraternidade São Pio
X não são cismáticos” (Die Tagespost, 8
de fevereiro de 2007).

Uma intenção claríssima:
Um ano depois das sagrações, em uma entrevista
publicada no número de julho-agosto de 1989 da revista
Fideliter da Fraternidade na França, Dom Lefebvre afirma:
"Não somos nem cismáticos, nem excomungados,
não estamos contra o Papa. Não estamos contra a Igreja
católica. Não criamos uma Igreja paralela. Isso é absurdo.
Somos o que sempre fomos, católicos que continuam sendo
católicos.”

A Fsspx revive uma igreja abandonada nos Paises Baixos.
Quando os conciliares fecham, a Tradição abre!
A Fraternidade San Pio x salva
uma joia arquitectónica na Holanda.
A Igreja de S. Willibrord foi construída na
década de 1870, quando a hierarquia católica foi restaurada na Holanda.
Localizado no centro histórico de Utrecht,
é um dos tesouros escondidos da cidade, e
uma das igrejas neogóticas mais bonitas
do país. A Fraternidade Sacerdotal San
Pio x acabou de se tornar a proprietária
desta monumental jóia.

AM., seguida de uma missa solene pontifício realizada pelo superior general da
FSSPX, Monsenhor Bernard Fellay.
Por que uma cerimônia de reconciliação?
Porque para poder cobrir as despesas de
funcionamento, a organização exproprietária da igreja organizou eventos
culturais nela; alguns foram aceitáveis,
concertos, por exemplo, mas outros foram
completamente inapropriados dada a dignidade da Construção. O Santuário também deve ser abençoado, porque a igreja
Decorada majestosamente e em foi desacralizada quando foi posta à venda
perfeitas condições, depois de uma es- e comprada pela Fraternidade.
plêndida restauração,
o edifício reproduz
em uma forma única
o espírito da arte medieval que precedeu a
iconoclasmo calvinista. O Monumental
órgão construído por
Michael Maarschalkerweerd é outro dos
atractivos da igreja.
Na década de
1960, esta jóia estava
prestes a ser destruída, mas, felizmente,
desde então foi classificada como um monumento histórico e
designado como programa experimental para a preservação do
património
arquitectónico
europeu.
A Fraternidade Sacerdotal San Pio X é
agora proprietária da construção, e realizar missas nesse lugar aos domingos às
5:00 PM para poder comemorar o evento
com a pompa adequada, a cerimônia de
reconciliação e bênção da igreja será levado a cabo em 12 de novembro às 10:30 h.

Ao restaurar o verdadeiro culto
uma jóia arquitectónica consagrada a san
willibrord (657-739), primeiro bispo de
utrecht, apóstolo da frísia e Holanda, onde
se comemora a sua festa em 7 de novembro, a Fraternidade São Pio X fornece
uma ilustração concreta do Lema do seu
santo padroeiro: Omnia instaurare em
Christo.

