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BISKOPPEN MEDDELTE FIRMELSEN TIL TO VOKSNE
Det var en stor glæde at vi søndag den 16. august kunne
fejre festen for Jomfru Marias optagelse i Himlen, hvor biskop
Czeslaw ligeledes meddelte firmelsens sakramente til to
voksne kandidater, som begge er blevet optaget i den
katolske Kirke inden for de seneste 9 måneder.
Et stort tillykke skal naturligvis lyde herfra til de to firmander,
som nu i kraft af firmelsens sakramente har fået del i den
store og vigtige opgave med at vidne om Kristus i verdenen,
på samme måde som alle vi andre der også har modtaget
firmelsens sakramente har en pligt til at være vidner om hvad
den kristne tro betyder for os, og hvorfor det er vigtigt for alle
mennesker at finde frem til livet med Gud, da den kristne tro
jo som bekendt alene er vejen til det evige liv.

KROPPEN ER JESU KRISTI BOLIG
Din krop er ikke en profan ting, men noget der er helligt,
ærværdigt og sakralt. Det er Jesu Kristi bolig og Helligåndens tempel. Selvom den materielle vanhelligelse af
kroppen ikke kan fravriste sjælen blomsterne af dens
jomfruelighed, stræb da med al din kraft for at bevare
dit sind, din fantasi, dine sanser samt din krop fra alle
pletter, selv de ufrivillige.
Skt. Johannes Chrysostomus siger, at munden som
modtager Jesus Kristus, og kroppen i hvilken Han hviler,
bør forsøge at være så ren som solens stråler. Dit ydre bør
søge at formidle til alle som ser dig, at du forbereder dig
på noget stort. Tilnærm dig det hellige alter med stor
ydmyghed. Knæl ned, og opvæk din tro, således at du
bliver opmærksom på din glædes storhed.
Lad ikke dine øjne flakke omkring. Sænk dit blik, lad
dine hænder være samlet, og bed syndsbekendelsen.
Lad dit hjerte opflammes af kærlighed til Jesus Kristus, alt
imens du venter på Kommunionen, og bed Ham ydmygt
om at nedlade sig til at komme til dit fattige og elendige
hjerte.
Skt. Jean-Marie Vianney (Sognepræsten fra Ars),
Prædiken om Eukaristien

Biskoppen meddeler firmelsens sakramente på festen for
Jomfru Marias optagelse i Himlen den 16. august 2020.
Flere billeder fra messen kan findes under "Foto & Video" på
www.katolikker.dk.

HVORFOR ER HÅNDKOMMUNION FORBUDT...?
Et spørgsmål, som i denne tid ofte trænger sig på, er
spørgsmålet om mundkommunion vs. håndkommunion, og
ikke mindst hvorfor man i den ekstraordinære form ikke kan
modtage det Allerhelligste Sakramente i hånden.
Spørgsmålets aktualitet skyldes selvfølgelig at mundkommunion i vort bispedømme (såvel som andre steder) er
blevet forbudt med henvisning til myndighedsforskrifter.

Du kan tilmelde dig
vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk

Altså: hvorfor kan man ikke "bare" modtage i hånden? At
modtage Jesu Legeme i hånden er en relativ ny praksis, der
startede som et liturgisk misbrug i Belgien og Holland tilbage
i slutningen af 1960'erne, en tid hvor der i øvrigt på livet løs
blev eksperimenteret med liturgien. Først senere blev denne
praksis tilladt i nogle bispedømmer, som en ”supplerende
mulighed”.
At mundkommunion er den normale form, og at de
troende altid har den mulighed, er flere gange siden blevet
slået fast i officielle skrivelser fra Vatikanet. Andre skrivelser
har utvetydigt bekræftet, at håndkommunion ikke er tilladt
under den traditionelle messe.
En ting er det rent kirkeretslige aspekt, men noget ganske
andet er hvad troen fortæller os, at denne lille hostie er. Hvis
vi virkelig tror på, at den lille hostie er den samme Gud som
ikke alene har skabt verden samt hele menneskeheden,
men som ligeledes med sit blod har løst os alle fra syndens
lænker, og når vi tror, at vi i hostien modtager denne samme
Gud - da må vi også modtage Ham med den størst mulige
ærbødighed, i det ydre som i det indre.

MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM
KØBENHAVN (Jesu Hjerte Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18
- øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk
RANDERS (Jesu Hjerte Kirke): Se www.sanktknudsselskab.com
Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære
form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerte Kirke i København.

