Summorum Pontificum

7/7/17: Ti året for Motu Propriet

Den 7. juli 2007 udgav Pave Benedikt XVI et personligt dekret (motu proprio) om liturgien, som
måske skulle blive den mest afgørende beslutning i hans pontifikat. I korthed siger motu propriet, at
• Kirkens liturgi har to former, den ordinære
(indført i 1969 og årene derefter) og den ekstraordinære (med de tekster til liturgien, som
er blevet til gennem hele Kirkens historie)
• Alle præster kan fejre begge former uden at
bede nogen om tilladelse til det
• De troende, som anmoder om det, har ret til
at deltage i liturgien i den ekstraordinære
form, og det er sognepræsternes og biskoppernes ansvar at sørge for dette.
Over hele verden har dekretet givet langt flere
troende adgang til den ekstraordinære form af
messen – mange steder hver dag, eller i hvert
fald hver søndag. Og brugen af den ekstraordinære ritus for de øvrige sakramenter – dåb, skriftemål, firmelse, præstevielse, ægtevielse og den
sidste olie – er også blevet meget mere almindelig. Vores gruppe eksisterer for at sikre, at disse
store skatte også bliver tilgængelige for katolikker i bispedømmet København. Med taknemmelighed kan vi se tilbage på de seneste 10 år – lad
os forenes i taksigelse herfor den 7. juli!

Barnedåb

Lørdag den 24/6 fejredes dåbens sakramente for
Elena Ertner, i Sankt Augustins kirke i København. Hjertelig til lykke til Elena og forældre!

Ekstra Messer på Klitborg

Fra 22/7-29/7 fejres dagligt messe i ekstraordinær form, ifm. sommerlejren på Klitborg. Se
mere på www.katolikker.dk. Alle er velkomne!

Hvad angår anvendelsen af 1962-missalet som
en forma extraordinaria af messens liturgi, vil
jeg gøre opmærksom på den kendsgerning, at
dette
missale
aldrig har været
sat ud af kraft,
og som følge heraf hele tiden har
været tilladt. Da
man introducerede det nye missale, skønnedes det
ikke nødvendigt
at udsende særlige retningslinjer
for den mulige benyttelse af det tidligere missale – formentlig fordi man mente, at der kun
ville blive tale om nogle få individuelle tilfælde, som man på det lokale plan kunne tage sig
af sag for sag. Senere blev det imidlertid snart
klart, at en hel del mennesker stadig følte sig
knyttet til brugen af den romerske ritus, som de
havde kendt fra de var børn. (…)
Umiddelbart efter Andet Vatikankoncil antog
man, at anmodninger om at benytte 1962missalet ville være begrænset til den ældre
generation, som var vokset op med det; men i
mellemtiden er det blevet klart, at også yngre
mennesker har fået øje for denne liturgiske
form, har følt sig tiltrukket af den og i den har
fundet en måde, som i særlig grad passede dem,
og hvorpå de kunne møde Den allerhelligste
Eukaristis mysterium. (…)
Kære brødre, med taknemmelighed og tillid
betror jeg jer som hyrder disse sider og de normer, der er fastsat i dette motu proprio. Lad os
altid mindes apostlen Pauli ord til de ældste i
Efesos: "Tag vare på jer selv og på hele hjorden;
i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd,
for at I kan være hyrder for Guds Kirke, som
han har vundet sig med sit eget blod" (Acta
20,28).
Pave Benedikt, Brev til verdens biskopper ifm. udsendelse af Motu Propriet Summorum Pontificum, 7. juli 2007.

Messe efter ekstraordinær ritus i København

Evt. ændringer meddeles
på www.katolikker.dk

Sø. d. 2/7 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Få BP på email: skriv til
Sø. d. 16/7 (6. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
jacob.schwartz@dadlnet.dk
Sø. d. 23/7 (7. Sø. e. Pinse) på Klitborg, kl. 11
Ansvarshavende: C. Winsløw
Sø. d. 30/7 (8. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
(cawidk@yahoo.dk)
Sø. d. 6/8 (Herrens forklarelse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (hver søndag, dog ikke i juli)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralstation.

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!)

