PASSIONSTIDEN, TRIDUUM OG PÅSKE MED TRADITIONEN

For første gang siden 2005 er det i år blevet muligt, her i København, at fejre hele Påskens Triduum
efter den traditionelle ritus – foruden Passionssøndag og Palmesøndag. Da gennemsnitsalderen for deltagerne i den traditionelle messe er omkring 30, vil det være første gang for mange af læserne, at
kunne overvære dette højdepunkt af den traditionelle liturgi. Vi vier derfor dette nummer til i stikord
at fortælle hvilke skatte der venter os. Se tid og sted i boksen nedenfor – der er meget at se frem til!
Passionssøndag.
Den
næstsidste søndag i Fastetiden begynder Passionstiden. Evangeliet beretter
om hvordan Jesus forkynder i Templet, at Han er
Guds Søn, og da begynder
de forsamlede jøder at kaste sten efter Ham. ”Men
Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen” (Johs. 8,
59). Til minde om dette, er krucifikset på alteret - og
så vidt muligt også alle statuer og billeder i kirken - i
hele Passionstiden hyllet i violet.
Palmesøndag (2. Sø. i Passionstiden). På denne søndag mindes vi
Jesu indtog i Jerusalem, og Messen
indledes med den vidunderlige
antifon Hosanna Filio David! Benedictus qui venit in nomine Domini!
(Matt. 21,9), velsignelse af og procession med Palmegrene (på vore breddegrader, andre stedsegrønne grene). Efter processionen ændrer
liturgien brat udtryk – orgelet, ja selv klokkerne tier.
Den liturgiske farve skifter fra rødt til violet, og Lidelseshistorien læses eller synges (Matt. 26-27). Messen ender i stilhed og bøn. Den Stille Uge er begyndt.
Skærtorsdag. Dagens Messe er fra starten en Festmesse, til minde om Eukaristiens indstiftelse i Nadversalen: den liturgiske farve er hvid, Gloria synges –
kun det tilhyllede krucifiks minder os om, at vi stadig
er i Passionstiden. Efter kommunionen synges hymnen
Pange Lingua Gloriosi, mens Kristi Legeme bæres i
procession til Graven (et dertil indrettet sidealter),
hvor det dvæler til Påskenat. Derpå afklædes alteret
fuldstændig – tabernaklets dør står åben, det er
tomt. De troende våger i Kirken, som Jesu Disciple,
der fulgte Ham på Lidelsesvejen så vidt de kunne.

Langfredag. På denne dag fejres
ingen Messe. Alteret er bart, Tabernaklet er tomt. Den liturgiske
farve er sort, til minde om Kristi
Død. Ved Liturgiens begyndelse
udstrækker præsterne sig foran
Alteret, i tavs tilbedelse af vor Frelser, som gav
sit Liv for os. Efter en række læsninger fra det
gamle Testamente, læses Lidelseshistorien fra
Johannesevangeliet (18-19). Derpå følger en
række forbønner, både for de vantro, for kætterne, og for Kirken. Nu bæres et tilhyllet Kors
ind i Kirken, og Korsets hyldning følger. Præsten skifter derpå til violet, og liturgien slutter
med den hellige kommunion.
Påskevigilien (lørdag nat).
Denne nat – og denne messe – er anderledes
end alt andet i kirkeåret. Vi kan her kun antyde
højdepunkterne. Udenfor kirken indvies Påskeilden og Påskelyset. Det brændende lys bæres i
procession ind i den mørke kirke, hvor Præsten
synger den vidunderlige Exsultet. En række
læsninger fra det gamle Testamente følger,
første del af Allehelgenslitaniet synges og
Dåbsvandet indvies, hvorefter
menigheden
fornyer
Dåbsløftet. Derpå synges
resten af litaniet, og præsten skifter fra violet til
hvidt. Kirken bades i lys.
Kyrie og Gloria synges, og
Messen slutter med den hellige Eukaristi.
Påskedag. Dagens Festmesse ligner for så vidt
Søndagsmessen i resten af kirkeåret, men er
selvfølgelig den største af dem alle!

Messe efter ekstraordinær ritus i København – fra Passionstid til Påsketid
Sø. d. 2/4 (Passionssøndag) kl. 18 i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade, Kbh. V
Sø. d. 9/4 (Palmesøndag) kl. 16 i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade, Kbh. V
Ma. d. 10/4, Ti. d. 11/4, On. d. 12/4: Messe, tidspunkt og sted se www.katolikker.dk
To. d. 13/4 (Skærtorsdag) kl. 20 i Sankt Augustins kirke, Jagtvej 183, Kbh. Ø
Fr. d. 14/4 (Langfredags liturgi) kl. 14 i Sankt Augustins kirke, Jagtvej 183, Kbh. Ø
Lø. d. 15/4 (Påskenat) kl. 23 i Sankt Augustins kirke, Jagtvej 183, Kbh. Ø
Sø. d. 16/4 (Påskedag) kl. 18 i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade, Kbh. V
Sø. d. 30/4 (2. Sø. e. Påske) kl. 18 i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade, Kbh. V
Sø. d. 7/5 (3. Sø. e. Påske) kl. 18 i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade, Kbh. V

Skt. Karl Borromæusgruppen er en uformel gruppe af lægfolk som er knyttet til den ekstraordinære form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.
Gruppen består af alle som udfører praktiske opgaver ifm. messerne, fx som sanger, ministrant, medarrangør af receptioner etc. Bare kontakt os hvis du vil være med!

