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PÅSKENS TRIDUUM – AFLYST

KRISTUS ER OPSTANDELSENS OG LIVETS OPHAV

Kære alle,
For første gang siden 2017 havde vi i København set frem
til at kunne fejre Påskens Triduum (Skærtorsdag, Langfredag
& Påskevigilien) i den ekstraordinære form, idet vi havde et
håb og en forventning om, at det ville være muligt at gennemføre dette, om end dog med visse restriktioner.
Idet Kirkeministeren ikke har ønsket at lempe de pt. gældende restriktioner for kirkerne, hvilket kunne have muliggjort
en nogenlunde værdig fejring af Påskens Triduum, er vi derfor af biskoppen blevet bedt om nøje at sikre os, at vi på ingen måde overskrider den anbefalede maksimale varighed
på ½ time, jf. retningslinjerne for afvikling af gudstjenesterne
som Kirkeministeriet udsendte kort før jul.
Dette betyder, at vi desværre ser os nødsaget til helt at
aflyse Påskens Triduum i Jesu Hjerte kirke i København, da
selv en gennemførelse af en liturgi på bare 40-45 min. ville
være et alvorligt brud på den anbefalede varighed, og dermed i direkte strid med de anbefalede retningslinjer fra Kirkeminister, Joy Mogensen.
Trods denne triste melding, vil vi dog fortsat ønske alle en
glædelig & velsignet Påske. Må Kristus være med os alle i
denne tid!
I Kristus,
p. Paul Marx, OMI & p. Jan Hansen

Således er Herrens lidelse menneskehedens frelse. Han
ønskede at dø for os, for at vi kunne tro på Ham og leve
evigt. Han ønskede for en tid at blive, hvad vi er, for at vi
kunne modtage Hans forjættelse om evigheden og livet
sammen med Ham til evig tid.
Påskefesten er den årlige fest, vi længes mod, hvor de
livgivende mysterier begynder. Her får vi del i de himmelske mysterier, påskens gave. På denne fest får de små
børn livet i livets bad gennem Den Hellige Kirke. De bliver
genfødt med det nyfødte barns uskyld og råber højt med
en uskyldig samvittigheds stemme.
På denne fest er døbefonten skødet, hvor det uskyldige liv bliver til i et hav af lys under troens træ. Her bliver
vi mennesker helliggjort ved den himmelske nådegave
og næret ved det åndelige sakramente, det hellige mysterium. Her bliver Kirken næret, samlet i et enigt fællesskab. Den tilbeder den ene guddom i tre personer:
»Denne er dagen, som Herren har gjort, lad os juble og
glæde os på den«.
Hvad er denne dag? Det er Ham, som er livets kilde og
lysets ophav, livets begyndelse, vor Herre Jesus Kristus, for
som Han selv siger: »Jeg er dagen: Den, der vandrer i dagens lys, skal ikke snuble«. Det vil sige, hvis et menneske i
alle forhold følger Kristus, skal han i Kristi fodspor nå til det
evige lys' trone. Medens Kristus endnu levede blandt os,
bad Han til Faderen for os med disse ord: »Fader! jeg vil,
at de, som har troet på mig, må være, hvor jeg er, ligesom du er i mig, og jeg i dig, at også de må være i os«.
Fra en påskeprædiken af en ukendt kirkefader

Påskedag 2017. Messen påskedag fejres også i år.

EKSTRA MESSER I APRIL
Selvom Påskens Triduum er blevet aflyst, så er der heldigvis
lidt lys at skimte for enden af tunnellen. Vi kan nemlig med
glæde annoncere at der vil være adskillige hverdagsmesser
i løbet af april måned, takket være stor velvillighed fra vores
præster. Alle messetiderne kan – som altid – ses på hjemmesiden: www.katolikker.dk
Du kan tilmelde dig
vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk

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.

