Ad Maiorem Dei Gloriam…

Godt 60 katolikker i alle aldre fejrede Kyndelmisse ved den første traditionelle Messe i
Jesu Hjerte kirke i 35 år.

Denne historiske begivenhed har givet genlyd i ind- og udland, og fylder os med håb
for fremtiden! Herunder også for en fuld
imødekommelse, i en ikke alt for fjern fremtid, af den ansøgning som 40 katolikker tidligere på året forelagde bispedømmet i medfør af Motu Propriet Summorum Pontificum.

Fotos: http://www.arnkilde.dk/latin/indeks.htm

Messer efter traditionel ritus i
bispedømmet København.

Om Motu Propriet
Umiddelbart efter Andet Vatikankoncil antog man, at anmodninger om at benytte
1962-missalet 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. (…)
Der er ingen modsigelse mellem de to udgaver af Det romerske Missale. I liturgiens historie er der vækst og fremskridt, ingen
brud. Hvad tidligere generationer har anset
for helligt, forbliver også helligt og storslået
for os og kan ikke pludseligt være helt forbudt eller endnu værre: betragtes som skadeligt. Det påhviler os alle at bevare de rigdomme, der er kommet til udvikling i Kirkens tro og bøn, og at lade dem få deres
rette plads.
Pave Benedikt XVI,
Brev til Verdens biskopper,
ledsagende Motu Propriet af 7. juli 2007
Søndag d. 13/1 2008 fejrede Pave Benedikt messe i det sixtinske kapel,
og som den første pave i
mange år benyttede han
det smukke højalter og
celebrerede versus
Deum.
De bedste ønsker for en nåderig fastetid!
Lad os særlig bede og arbejde for, at flere må lære Kirken og Messen at kende.
Til Guds større ære og til sjælenes frelse.
De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær
Hovedbanegården).
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