De unges messe
Verden over foretrækker et stigende antal unge
og familier den traditionelle messe, og mange
børn opfostres i den katolske tro med den. Også
hos os. Til seneste sogneblad for Jesu Hjerte
kirke (marts-maj 2018) udtaler den tidligere menighedsrådsformand: ”Jesu Hjerte kirke er (…) én
af kun to kirker i Danmark, hvor den ekstraordinære ritus fejres, og det er interessant at se, at
denne messeform besøges af en yngre gruppe
kirkegængere end den ordinære messeform.”
Kort sagt: den gamle messe er de unges messe.

Læsekreds om Messen
En håndfuld yngre katolikker, som er relativt nye
ift. den traditionelle Messe, håber på at starte
en læsekreds med udgangspunkt i Dom Guérangers bog On the Holy Mass. Skriv til Naja
(n.w.mottelson@gmail.com) hvis du er interesseret i at deltage.

Valfart til Rom, oktober 2018
I sidste weekend af oktober, som slutter med
Kristus Konges Fest, deltager tusinder af traditionelle katolikker i den store Summorum Pontificum-vallfart. I år (26.-28. oktober) ledes valfarten af vor egen biskop Czeslaw, og der sendes
derfor en særlig varm opfordring til Nordeuropas
katolikker om at følge ham til Petersembedets
sæde, ad Petri Sedem. Pilgrim Travel tilbyder i
denne forbindelse en pakkerejse fra Stockholm
og København i perioden 25.-29. oktober. Prisen
er 5650 kr. (enkeltværelse +950 kr.), som inkluderer: direkte fly med Norwegian og SAS København-Rom t/r, transfer til og fra lufthavnen i
Rom, delt dobbeltværelse på et af Roms bedste
pilgrimshoteller Santa Lucia Filippinii (ligger i
samme kvarter som valfartens hovedkirke), morgenmad, samt en frokost eller middag med Kardinal Burke og den skandinaviske gruppe.
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2018
Information og tilmelding:
• https://www.pilgrimtravel.se/tours/rommed-biskopkozon-25-29-okt-2018/
• https://populussummorumpontificum.com/2
018/01/06/2018-provisional-programme/

Hvorfor den traditionelle messe?

I et nyligt offentliggjort interview sagde Pave
Frans at han undrede sig over, at unge mennesker tiltrækkes af den traditionelle latinske
messe. ”Jeg har altid prøvet at forstå hvad der
bevæger de folk, som er for unge til at have
levet med messen før koncilet (2. Vat., red)
men ønsker den”, sagde han. ”Hvad skyldes
denne stivhed?” Som en af dem, der er født efter de liturgiske reformer, men som foretrækker
den gamle messe, mener jeg at kunne besvare
dette spørgsmål.
For det første er
den gamle messe
simpelthen smukkere end den moderne: bedre messeklæder, mere højtidelig sang, mere
ærbødighed.
Hvis
skønheden
mindskes, bliver det sværere at se Gud.
For det andet giver den gamle messe en dybere fornemmelse af katolsk identitet. Messen i
mange sogne ligner i dag de protestantiske gudstjenester for meget. Og hvis vi ville være protestanter, kunne vi let konvertere. I stedet vil jeg
have latinen tilbage. Latin var de vestlige katolikkers sprog fra begyndelsen. Hvis man vil indvende, at latin tidligere var det mest talte
sprog, men at folk nu ikke længere bruger det,
kunne man jo have alle messer på engelsk – eller
måske kinesisk. Latin er ikke bare et gammelt
sprog; det er et symbol på vores identitet.
For det tredje, angående stivhed, vil jeg sige
at den gamle messe er ”stiv” i sig selv – og det
er en god ting. Vi, den yngre generation, trænger til stivhed, omgivet som vi er af svage tankesystemer og ”flydende samfund”. Hvis vi opfatter messen som noget stift, kompromisløst og
strengt, gør det den attraktiv. Hvis den bare er
noget socialt, har vi bedre sociale ting at gå til.
Hvis dette ikke overbeviser dig om den varige
værdi af den gamle messe, så hvad med dette:
Tænk på alle de helgener, som blev formet af
den gennem århundrederne. Når den gjorde dem
til det de var, er den vel ikke så slem?

Messe efter ekstraordinær ritus i København
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6/5 (5. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
13/5 (6. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, kl. 9 [OBS!]
20/5 (Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 9 [OBS!]
21/5 /2. Pinsedag) i Jesu Hjerte kirke, kl. 9 [OBS!]
3/6 (2. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18

Paolo Gambi, i Catholic Herald, 1/12 2016
Evt. ændringer meddeles
på www.katolikker.dk
Få BP på email: skriv til
jacob.schwartz@dadlnet.dk
Ansvarshavende: C. Winsløw
(cawidk@yahoo.dk)

Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 16
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!

