
"Oblatus est, quia ipse voluit, et peccata 

nostra ipse portavit!"

quarta-feira, 25 de maio de 2011

A Tiara de Bento XVI

Bento XVI foi presenteado, na audiência geral desta

quarta-feira, com uma tiara feita especialmente para ele.

A tiara é uma criação de uma oficina de cristãos ortodoxos

de Sófia na Bulgária, Liturgix.
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Uma pequena delegação de Católicos e Ortodoxos da

Bulgária, em peregrinação a Roma, ofereceram o presente

ao Papa em nome da unidade cristã.
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7 comentários:

Matheus R. Garbazza disse...

Que belo presente para o Santo Padre! É um belo sinal
de filialidade para com Bento XVI. Muito significativo
esse gesto.

Quem sabe agora o Papa não fique mais animado a
usá-la?

-Pro Catholica Societate-

25 de maio de 2011 14:17

Anônimo disse...

Agora tem que usar!!!

25 de maio de 2011 18:10

Anônimo disse...

Agora tem que usar!

25 de maio de 2011 18:11

Kairo Rosa Neves de Oliveira disse...

Mais que o papa usando uma tiara. O fato de
ortodoxos oferecendo ao papa essa peça é um
reconhecimento do primado petrino.

http://oblatvs.blogspot.com/2012/07/dia-do-patriarca-dos-monges-do-ocidente.html
http://oblatvs.blogspot.com/2009/09/catholic-church-in-massachusetts-xxi3.html
http://oblatvs.blogspot.com/2011/04/novo-site-do-losservatore-romano.html
http://oblatvs.blogspot.com/2011/08/os-principios-do-jornal-hoje.html
http://orbiscatholicussecundus.blogspot.com/
http://liturgix.com/downloads/news1/OBLATVS%20%20A%20Tiara%20de%20Bento%20XVI_files/OBLATVS%20%20A%20Tiara%20de%20Bento%20XVI.htm
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=3944503047867990319&postID=6552990142766805169
http://oblatvs.blogspot.com/search/label/Bento%20XVI
http://oblatvs.blogspot.com/search/label/Ecumenismo
http://oblatvs.blogspot.com/search/label/Not%C3%ADcias
http://oblatvs.blogspot.com/search/label/Orientais
http://obraspejulio.blogspot.com/
http://oblatvs.blogspot.com/2011/05/tiara-de-bento-xvi.html?showComment=1306343844705#c2098831282751950896
http://oblatvs.blogspot.com/2011/05/tiara-de-bento-xvi.html?showComment=1306357845826#c8825404787949107195
http://oblatvs.blogspot.com/2011/05/tiara-de-bento-xvi.html?showComment=1306357881401#c6400905778421853545
http://www.blogger.com/profile/00106446571059075438


Postagem mais recente Postagem mais antiga

Postar um comentário

Links para esta postagem

Criar um link

Início

25 de maio de 2011 21:48

Miyashiro disse...

Bela tiara!
Do brasão papal ao presente de ortodoxos. Tu és
Pedro!

-Pro Catholica Societate-

26 de maio de 2011 02:00

Maria aparecida disse...

Padre Clécio sua benção

Nossa com imensa alegria venho aqui postar meu
recado. Não sabia que o senhor tinha um blog. Um
amigo me disse.
No domingo, nosso Pároco Pe. Fgner estárá
completando um ano de sacerdócio. Seria muito legal
se o senhor pudesse fazer uma surpresa e vir. Será às
20 horas,em Barra, na Igreja Matriz.

Fique com DEUS.

MARIA APARECIDA.

26 de maio de 2011 06:51

OBLATVS disse...

Aparecida,

Fico feliz em ter você por aqui.

Domingo é um dia em que não posso me ausentar da
Paróquia. Mas deixo meus cumprimentos ao Pe.
Fagner e à paróquia de Barra que tem o privilégio de
tê-lo à sua frente.

Pe. Clécio
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