Med biskop Czeslaw til Rom
for den traditionelle liturgi
Biskop Czeslaw har som tidligere meddelt sagt ja til at
lede den internationale valfart til Rom, som hvert år
holdes omkring Kristus Konges Fest (sidste weekend i
oktober) i den intention at
markere katolikkernes taknemmelighed for Summorum
Pontificum, som gengav alle
katolikker retten til at leve deres trosliv i den
traditionelle liturgi. Denne valfart samler hvert
år tusinder af deltagere fra hele verden, særlig
USA og Frankrig. Når valfarten i år ledes af en
nordeuropæisk biskop vil der selvfølgelig være
endnu flere deltagere fra Skandinavien, Tyskland
og Polen end ellers. Alene den valfartsrejse, som
organiseres af ”Pilgrim Tours” (og som nu er
overtegnet) har godt 40 deltagere fra Danmark
og Sverige. Endnu flere tager derned på egen
hånd – og det er ikke for sent, hvis man vil med,
idet der stadig er billige flybilletter og overnatning i alle prisklasser at få i den nævnte weekend. Man kan læse mere om valfarten her:
https://populussummorumpontificum.com/

Internationale nyheder
 Petersbroderskabet har ved sit generalkapitel i
Nebraska, USA, valgt p. Andrzej Komorowski
som Generalsuperior for seks år. En del af læserne kender den nye superior, som i begyndelsen af sin præstelige karriere var andenpræst
ved Skt. Agnes-kirken i Amsterdam, hvor p.
Martin Knudsen (også FSSP) er sognepræst. Petersbroderskabet har aktuelt 273 præster og
150 præstestuderende.
 Skt. Pius d. 10’s selskab har næsten samtidig
holdt generalkapitel i Écône, Schweiz, og også
valgt ny Generalsuperior: italieneren p. Davide
Pagliarani (for 12 år). Pressen skriver at han
forventes at indtage en stejlere position ift. de
igangværende drøftelser med Vatikanet. Dette
selskab har 637 præster og 260 præstestuderende, og desuden 341 ordensfolk.

Hvorfor den traditionelle messe?
Er der mon alternativer til at lukke endnu flere
katolske kirker i Danmark? Fred Stone skriver i
juni-nummeret af Gregorius Magnus (som udgives af Una Voce Int.) om hvordan sognet Immaculate Heart of Mary i Glasgow (UK) fandt nyt
liv – takket være den traditionelle messe:
Sognepræsten spurgte menighedens medlemmer
hvordan man kunne få flere til at komme til
søndagsmessen. 75% af de, som deltog i 11.30messen, foreslog at ændre den fra Novus Ordo
til den traditionelle messe. Det gjorde sognepræsten så. Der kom straks fire gange så mange! Ud over den større menighed, har denne
ændring tiltrukket et virkelig fremragende kor,
som tæller både professionelle musikere og
meget erfarne amatører, der synger både gregoriansk og polyfoni af den bedste kvalitet.
Præsten har også fået et hold af unge og ivrige
ministranter (…) enthousiasme i menigheden for
den traditionelle liturgi, flere sognebørn, og
større indtægter til sognet. (…) Da så mange
unge mennesker nu kommer i sognet, tiltrukket
af den traditionelle liturgi, er der etableret en
gruppe for unge katolikker. Mange andre aktiviteter organiseres, fx en retræte ledet af Fr.
Mann som fejrer den traditionelle messe på alle
søn- og helligdage; foredrag, debatter og katolske film i sognelokalet, etc. Det mønster som
viser sig er altså vitalitet og dynamik, hvor den
traditionelle liturgi har vist sin styrke og evne
til at tiltrække folk. Den er virkelig, som Michael Davies sagde, ”Messen som ikke ville dø”.
Kilde: kortlink.dk/uf64

RIP Gerda Schwartz
Gerda Schwartz afgik ved døden
19/7 2018. Hun var blandt de
få, som har deltaget i stort set
alle traditionelle messer fejret i
København i nyere tid – og i
endnu flere fejret før liturgireformen. Requiem-messen i traditionel ritus synges torsdag den 2. august kl. 11
i Jesu Hjerte kirke. Vi anbefaler hendes sjæl til
hele menighedens forbøn.

Messe efter ekstraordinær ritus i København
To d. 2/8 Requiemmesse i Jesu Hjerte kirke, kl. 11
Sø. d. 5/8 (11. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 19/8 (Ext. fejring af Marias Optagelse i Himlen), kl. 18
Sø. d. 2/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18

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!

