Herren kommer!

Traditionelt forbereder Kirken sig til de store
højtider ved at opfordre de troende til intens
bøn og faste. I den ekstraordinære liturgi markeres dette bl.a. i form af tamperdage og vigilier.
Selvom Advent i sig selv er én lang forberedelse
til Julen, er det i dagene op til Herrens fødsel at
man bl.a. vil kunne opleve en helt særlig begivenhed, lørdag d. 23/12, hvor messen fejres inden solopgang i et kirkerum kun oplyst af levende lys. Traditionen er, at man fejrede disse særlige messer for at markere at Kirken fordybet i
bøn ser frem til Herrens komme. Solen der vil
opstå i øst er et billede herpå. Netop derfor har
Kirken også siden de tidligste århundreder fejret
liturgien vendt mod øst, for at de troende (også
celebranten!) samlet kan vende sig mod Herren i
forventning om den gryende ”åndelige dag”.
Den 4. søndag i Advent falder i år d. 24/12,
og erstattes derfor i den traditionelle ritus af
vigilien (også i violet) til Herres fødsel, som nu er
nær. Bønnen fordybes og intensiveres som forberedelse til den forestående fejring af inkarnationens mysterium Juledag, hvor Gud blev én af os!
Skt. Athanasius, den store kirkefader, som kæmpede mod alle, der fornægtede at Jesus var både
Gud og menneske, skrev, at ”Gud blev menneske
for at vi kunne blive som Gud”. Med andre ord,
for at vi - frelst fra synden - en skønne dag måtte
få del i det evige liv hos Gud.
I den traditionelle form byder Julen på flere
store messer. På festdagen for apostlen og evangelisten Johannes d. 27/12 velsignes der efter
messen vin. Ifølge overleveringen blev Johannes
tvunget til at drikke et bæger med forgiftet vin,
men der skete ham intet, hvilket var et vidnesbyrd om, at troen på Kristus var stærkere end alt
ondt. Efter messen er der reception. Alle er velkomne til også selv at tage vin med, som vil blive
velsignet. Udover det, som nydes til receptionen,
kan altså så også hjemme nyde den velsignede
vin til minde om Skt. Johannes!
I år får vi lejlighed til at fejre alle disse fester, og flere endnu, i den traditionelle ritus – se
oversigten nedenfor. Bemærk at messetiderne
ofte er anderledes end ellers.

Advent og jul i den traditionelle liturgi
Alt er mysterium i denne
hellige tid. Guds Ord, hvis
ophav
går
forud
for
dagstjernens skabelse, bliver født i tiden: Et Barn er
Gud. En Jomfru bliver Moder og forbliver Jomfru.
Guddommelige størrelser
blandes med menneskelige.
Og det ophøjede, den uudslettelige modsætning, udtrykkes af den elskede Discipel i hans
evangelium: ”Ordet blev kød” – det gentages på
tusind forskellige måder i alle Kirkens bønner.
Og med rette, for det indbefatter på beundringsværdig vis det store tegn, som i en Person
forener menneskets natur og Guds natur.
Dette mysteriums herlighed kan ikke gribes
af forstanden, men det oversvømmer hjertet
med glæde. Det er fuldbyrdelsen af Guds vilje i
tiden. Det er den uendelige genstand for engles
og helgeners tilbedelse og forundring. Eller,
nej, det er kilden og årsagen til deres salighed.
Lad os se, hvordan Kirken giver dette mysterium
videre til sine børn, tilsløret under liturgiens
symbolik…
Dom Guéranger, Det liturgiske år (1841),
indledning til kapitlet ”Julens Mysterier”.

Populus Summorum Pontificum 2018
Hvert efterår afholdes over nogle dage en valfart til ”Peters stol”, altså til Rom, for at markere katolikkernes taknemmelighed over at den
traditionelle liturgi med Motu Propriet Summorum Pontificum igen blev en almindelig og udbredt del af hele Kirkens liturgiske liv. Næste år
afholdes valfarten i dagene 26/10-28/10. Og der
bliver en ganske særlig grund for os danske til at
deltage: vor egen biskop Czeslaw har indvilget i
at lede valfarten og fejre en eller flere af de
store liturgier, som udgør højdepunkterne i valfarten. Man kan læse mere om denne glædelige
begivenhed på https://unacumpapanostro.com,
ligesom vi her vil vende tilbage til de praktiske
muligheder for at deltage fra Danmark. Men sæt
allerede nu kryds i din nye kalender for 2018!

Messe efter ekstraordinær ritus i Jesu Hjerte kirke, København
ADVENTSTIDEN:

JULETIDEN:
Ma. d. 25/12 (Juledag) kl. 9
Ons. d. 27/12 (Skt Johannes) kl. 18
Sø. d. 31/12 (Sø. i Julens oktav) kl. 9
Ma. d. 1/1 (Herrens Omskærelse) kl. 18
Sø. d. 7/1 (Hellig Tre Konger) kl. 9
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 16
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralstation.

Sø. d. 3/12 (1. Sø. i adv.) kl.18
Sø. d. 17/12 (3. Sø. i adv.) kl.18
Lø. d. 23/12 (Tamperlørdag i adv.) kl. 7.30
Sø. d. 24/12 (Vigilie til Herrens fødsel) kl. 9

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!

