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En glædelig nyhed. Efter i 8 år at have givet ad
hoc tilladelser, har biskop Kozon nu givet
tilladelse til regelmæssig fejring af Messe efter
den traditionelle ritus i bispedømmet København,
idet han med virkning fra oktober 2003 har
udnævnt P. Michael Hornbech Madsen til at
varetage denne opgave. Vi er taknemmelige for
udnævnelsen og for den velvilje, hvormed P.
Hornbech Madsen har påtaget sig denne
pastorale opgave i tillæg til sine opgaver i Jesu
Hjerte sogn.
Messerne fejres den anden søndag i hver
måned, indtil videre kl. 16 i Sankt Therese kirke.
Den første af disse Messer blev fejret den 12.
oktober 2003 med deltagelse af ca. 30 troende.
Tilladelsen blev første gang omtalt i Katolsk
Orientering sidst i oktober 2003, men vi er
blevet stillet i udsigt, at de vil blive annonceret
i sognekalenderen mv., så alle interesserede
bliver informeret.
Hvad er vores mål? Sankt Karl Borromæus
Gruppens hovedmål er at opnå tilladelse til
fejring af den traditionelle Messe på alle søn- og
helligdage – og gerne også på hverdage – samt at
opnå mulighed for at den traditionelle ritus også
i Danmark kan bruges ved meddelelsen af alle
Kirkens sakramenter.
Dette ønske er et udtryk for de troendes
tilknytning til den latinske ritus, som den hellige
Fader i sit motu proprio ”Ecclesia Dei” (1988)
betegner som ”berettiget”, idet han opfordrer
biskopperne til ”gavmild” brug af muligheden
for at tillade den traditionelle latinske ritus. Alle
traditionelle katolikker i Danmark opfordres til
at bede for dette anliggende.
Hvem er vi? Skt. Karl Borromæus Gruppen er en
organisation af katolikker, som deltager i det
praktiske arbejde for den traditionelle ritus i
bispedømmet København. Alle er velkomne til at

deltage i dette arbejde. Det omfatter bl.a.
udsendelse af breve, annoncering af Messerne,
praktisk koordinering etc. Vi mødes jævnligt til
Rosenkrans. Du kan læse mere om vores arbejde
på hjemmesiden: www.tridentinsk.suite.dk
Sankt Karl Borromæus Gruppen har fortsat
nære kontakter til Skt. Peters præstelige
broderskab (FSSP), som blev grundlagt af den
hellige Fader selv i 1988. FSSP’s 150 præster
praktiserer den traditionelle ritus i Europa,
Amerika og Australien. Vi har ved mange
lejligheder haft besøg af præster fra FSSP.
Blandt de 120 unge mænd, som læser ved FSSP’s
to seminarier, er danskeren Martin Knudsen.
(Kilde: www.fssp.org)
En støtteerklæring fra kardinal George.
Kardinal Francis George, ærkebiskop af Chicago,
har i forordet til en bog, der netop er udgivet af
det internationale center for liturgiske studiet
(CIEL), udtrykt sin støtte til en mere udbredt
brug af den traditionelle ritus, fordi denne
tilhører hele Kirken og er en værdifuld
inspiration til liturgisk forståelse for alle andre
riter. (Kilde: CWNews.com)
Traditionel Messe fejres af kardinal Jorge
Medina Estevez i Ste-Cécile kirken i Paris den 22.
november 2003, i anledning af 100-året for den
hellige Pius d. 10.’s motu proprio om
kirkemusikken. I ugen op til denne søndag er der
en række liturgiske og kirkemusikalske
arrangementer i Paris .
(Kilde: www.schola-sainte-cecile.com)
Valfarten Paris-Chartres 29/5-31/5 2004. Skt.
Karl Borromæus Gruppen planlægger at
organisere en dansk gruppe til denne
traditionelle valfart. Mere herom senere – men
sæt allerede nu kryds i kalenderen! (NB: 30/5
er Pinsedag)

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 8. november 2003 (Laterankirkens Indvielse) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Søndag den 14. december 2003 (3. søndag i Advent, Gaudete) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Søndag den 11. januar 2004 (Den Hl. Families Fest) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Evt. ændringer meddeles på www.tridentinsk.suite.dk , samt her i nyhedsbrevet.

