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FESTEN FOR JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN
OG NY LOKALITET FOR DEN TRADITIONELLE MESSE I KØBENHAVN
Brev fra P. Michael Hornbech-Madsen til alle med tilknytning til den traditionelle ritus
Den 15. august fejres festen for Marias Optagelse
i Himlen. En stor fest i kirkeårets kreds.
Det er efterhånden blevet en tradtion at denne
fest markeres med en højtidelig messe fejret
efter klassisk romersk ritus. De seneste år har
det været muligt at få besøg af en nyviet præst
fra Petersbroderskabet og således kunne fejre
messen som en primitsmesse. I år kan dette ikke
lade sig gøre, men ikke desto mindre vil vi
markere dagen med en højmesse, også denne
gang kormæssigt ledsaget af Schola Caeciliana.
Jeg kan også meddele, at de tridentinske
messer fremover vil blive fejret i kapellet ved
Institut Sankt Joseph
Dag Hammarskjölds Allé 17, 3. sal
(5 minutters gang fra Østerport st.)
Skolelederen har over for mig udtrykt sin glæde
over at have ’huset’ de messer, der blev fejret

Kapellet er 5 min.s gang fra Østerport station

dér i Påsken, og han har tilbudt os, at vi fortsat
frit kan anvende kapellet.
Størrelsesmæssigt passer kapellet bedre til den
menighed, som har samlet sig om messerne
fejret efter klassisk romersk ritus og
beliggenheden 5 minutters gang fra Østerport
station vil givetvis også lette transporten for
mange. Messerne fejres i kapellet ved Institut
Sankt Joseph, se ovenfor.
Med venlig hilsen

P. Michael Hornbech-Madsen
Ansv. for bispedømmets apostolat for den
traditionelle ritus

Kapellet i Institut Skt. Joseph.
(Kilde: http://www.sanktjoseph.dk)

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 8. august 2004 (10. søndag e. Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Søndag den 15. august 2004 (Jomfru Marias optagelse i Himlen) kl. 19, Inst. Skt. Joseph
Søndag den 12. september (15. søndag e. Pinse) kl. 16, kapellet på Inst. Skt. Joseph
Evt. ændringer meddeles på www.tridentinsk.suite.dk , samt her i nyhedsbrevet.

