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Bento XVI ganha uma Tiara (triregnum) em nome da

unidade dos cristãos!

ALLELUIA

Pax et bonum!

Vários sites e blogs já estão noticiando que o Santo Padre, o papa Bento XVI, ganhou uma

Tiara.

Para as gerações mais recentes e não habituadas aos usos, costumes, vestes, formas, etc

anteriores ao Beato João Paulo II, a Tiara pode ser uma desconhecida. Trata-se de uma coroa

tripla que o papa usava em determinadas ocasiões. Uma explicação mais profunda fica para

uma próxima postagem, com a tradução do artigo da Catholic Encyclopedia.

Quem foi o doador de presente tão significativo? Dieter Philippi.

Quem é ele? Um negociante ou empresário católico alemão que tem grande devoção pelo

papa e pela unidade dos cristãos, e um grande interesse em chapéus e adereços clericais,

eclesiásticos e religiosos para a cabeça (meio incomum, não?).

Onde foi feita a Tiara? Em Sofia, na Bulgária.

Quem fez? Um ateliê de cristãos ortodoxos de paramentos e objetos litúrgicos - o Liturgix!

Quando e como foi a entrega? Hoje (25/04), na Audiência Geral, uma pequena

delegação de católicos romanos e ortodoxos búlgaros, com o doador do presente (Dieter

Philippi), tiveram a honra de entregá-la ao Santo Padre em nome da unidade dos cristãos.

Que maneira significativa de expressar o desejo pela unidade dos cristãos! 

Este presente ficará guardado? O papa o usará? O Bem-aventurado Papa João Paulo II

também ganhou uma Tiara em 1981, de fiéis da Hungria, mas nunca a usou (é conhecida como

a "Tiara Húngara").
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Somos uma associação composta por fieis leigos

pertencentes às paróquias da Arquidiocese de

Teresina. A Associação Redemptionis

Sacramentum procura estudar, apoiar,

promover e conservar tudo o que recupere ou

salvaguarde a celebração reverente e consciente

dos Mistérios cristãos, nos moldes tradicionais

do Rito Romano, nas duas Formas litúrgicas

atualmente em uso na Igreja Católica Apostólica

Romana. Para isto buscaremos promover: - o

estudo da Sagrada Liturgia; - o uso mais amplo

da língua latina; - o canto gregoriano; - a

formação para os ministérios ligados à Sagrada

Liturgia; - o aprendizado da Forma

Extraordinária do Rito Romano; - a reta

celebração da Missa na Forma Ordinária, como

exemplo de continuidade com a tradição

litúrgica.
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OREMUS PRO PONTIFICE NOSTRO BENEDICTO

 

Dominus conservet eum, et v iv ificet eum, et

beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in

animam inimicorum eius.

INTENÇÕES DO SANTO PADRE

JUNHO/201 1

Geral:

Para que os sacerdotes, unidos ao Coração

de Jesus, sejam sempre verdadeiras

testemunhas do amor providente e

misericordioso de Deus.

Missionária:

Para que o Espírito Santo faça surgir, no seio

das nossas comunidades, numerosas vocações

missionárias, dispostas a consagrarem-se

plenamente à difusão do Reino de Deus.
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Que Deus abençoe estes fiéis! Que Deus reúna o seu rebanho!
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Postado por ARS às 11:07 

 

Nossa Senhora do Amparo, rogai por nós!
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Pe. João Baptista Reus, rogai por nós!
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