Hvorfor den traditionelle messe?

Pontifikalmessen 19/8
Siden 1969 har der været afholdt traditionel
pontifikalmesse fire gange i Danmark: 2010,
2016, 2017 og igen her i 2018. Der er tale om den
mest højtidelige liturgi, som Kirken har: udover
biskoppen, der som navnet siger fejrer messen,
deltager et stort antal assisterende præster og
ministranter, og ceremonien kredser om det
faktum, at biskopperne som synligt tegn på den
apostoliske succession er ikke blot ledere for
Kirken, men også levende garanter for
sakramenternes
gyldighed,
herunder
præstevielsen. Allerfestligst er den ceremoni,
som er forbeholdt pontifex maximus (paven),
men den har ikke været fejret siden 1969, end
ikke i Rom. Så i praksis er den ”almindelige”
pontifikalmesse liturgiens højdepunkt i et
bispedømme. Tak til Biskop Czeslaw og alle
andre medvirkende for at give os adgang til det!

Alle, som regelmæssigt deltager i den traditionelle latinske messe, ved hvor almindeligt det
er at folk kører mere end en time hver uge for
at komme til messe. Tænk så på en alt for velkendt statistik: kun 24% af de, der opfatter sig
som katolikker, deltager i messen hver uge. Med
andre ord er det næsten 8 ud af ti katolikker
som springer messen over, selvom der er over
17.000 sogne i USA. Disse katolikker fravælger
en 10 minutters tur til kirke om søndagen. (…)
For at forstå den latinske messes ”hvorfor”, bør
mere af diskussionen handle om ”hvad” der
sker, og det logistiske ”hvordan” denne ekstraordinære ugentlige begivenhed finder sted. Med
andre ord burde folk ærligt spørge sig
selv: ”Hvorfor vil nogen køre to timer blot for
at gå til messe, særlig hvis der er mange sogne
som er nærmere?” – Og også omvendt: ”Hvorfor
bliver det store flertal af katolikker hjemme
hver søndag, når de dog har så bekvemme og
nærliggende messetider?”
Kilde: California Catholic Daily

Messe hver søndag frem oktober

Frem til og med første søndag i oktober kan vi
glæde os over, at den traditionelle messe fejres
hver søndag i København, takket være velvilje
og fleksibilitet hos bispedømmets egne præster.
Læs messelisten nedenfor omhyggeligt – nogle af
messerne fejres, af praktiske grunde, på lidt
uvante tidspunkter.

Komplet traditionel hver mandag

Præstestudier i Gricigliano

Blandt de mange nye præstestuderende på Institut Kristus Konges seminarium i Gricigliano er i år
danskeren Thomas Riis, som vi anbefaler til menighedens forbøn og støtte.

Kirkens liturgiske aftensang, komplet, synges på
latin og efter den traditionelle ritus, hver mandag kl. 17.30 i Jesu Hjerte kirke. Denne og andre tidebønner kan nemlig også bedes – normalt
synges – af lægfolk. Kom og vær med hvis du kan
– og hvis ikke, så er det også en fremragende
idé, som praktiseres af mange, at synge (evt.
udvalgte dele af) den traditionelle tidebøn
hjemme, fx ved familiens aftenbøn.

Messe efter ekstraordinær ritus i København
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2/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
9/9 (16. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 9 (OBS!)
16/9 (17. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
23/9 (18. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 16 (OBS!)
30/9 (19. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
7/10 (20. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 17 (OBS!)

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!

