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Advent og jul. I adventstiden forbereder vi os til
en af årets store kirkefester, Festen for Herrens
Fødsel (25/12). I december falder også Festen
for Jomfru Marias uplettede undfangelse (8/12).
Vi ønsker alle læsere en opbyggelig adventstid
og en velsignet julefest!
Iterum dico, gaudete… Den tredje søndag i
Advent, hvor vi i denne måned har mulighed for
at deltage i den hellige Messe efter traditionel
ritus, kaldes også ”Gaudete søndag”, efter
indgangsverset: ”Glæd jer i Herren, jeg siger
igen, glæd jer…” På denne dag inviterer Kirken
os til glæde, midt i en tid præget af forventning
og bod: Herrens komme nærmer sig. I evangeliet
(Joh. 1, 19-28) forkynder den hellige Johannes
Døberen Herrens komme for det jødiske folk.
Traditionel praksis omkring jul. Som de seks
uger op til Påske er adventstiden en bodstid. Vi
forbereder os til Herrens Komme ved bøn og
faste. I flg. traditionel katolsk praksis er alle
fredage (bortset fra påbudte helligdage) abstinensdage (man spiser ikke kød). I adventstiden
er der desuden flg. fastedage (1 hovedmåltid,
og højst 2 mindre måltider uden kød), som dog
ikke er alle bindende i flg. den nye kalender:
tamperonsdag (17/12), tamperfredag (19/12),
tamperlørdag (20/12), samt vigilien til Herrens
Fødsel (24/12, som også er abstinensdag). I flg.
et dekret af Pave Pius d. 12 (1959) tillades de
troende at flytte fasten og abstinensen på den
24/12 til dagen før, altså 23/12.
Fuld aflad kan (under de sædvanlige
betingelser) opnås ved at synge eller fremsige
Te Deum på årets sidste dag, og ved at synge
eller fremsige Veni, Creator på årets første dag
(Euchiridion, #60, #61).
Danske præstestuderende. Katolsk Orientering
oplyser, at der for tiden er to præstestuderende

af dansk herkomst. Man havde dog overset
Martin Knudsen, der – som omtalt i sidste
nummer - læser på 4. år ved FSSP’s seminarium i
Wigratzbad. Heldigvid vil KO omtale Martin
mere fyldigt først i det nye år.
Møde med Kardinal Ratzinger. Den 13. oktober
2003 havde lægmands-organisationen Una Voce
et møde med præfekten for troslærekongregationen, kardinal Joseph Ratzinger. Blandt
repræsentanterne for Una Voce var ærespræsidenten Michael Davies. Hans Eminence
bekræftede, at den romerske kurie arbejder på
en løsning som kan lette implementationen af
motu propriet Ecclesia Dei i bispedømmer, hvor
de troende har mødt vanskeligheder med at
opnå tilladelse til fejring af Messe efter den
traditionelle ritus. (Kilde: www.unavoce.org)
Institut Skt. Philipp Neri er navnet på et nyt
præsteselskab i Berlin, som fejrer daglig Messe
efter traditionel ritus, med tilladelse fra ærkebiskop, kardinal Georg Sterzinsky. (Kilder:
kath.net, se også www.sankt-petrus-berlin.de )
Fatima – et interreligiøst center? Bølgerne går
højt efter den ”interreligiøse” kongres, som blev
holdt 10.-12. oktober i Fatima, Portugal. Under
kongressen blev der bl.a. luftet planer om at
ændre dette katolske helligsted til et ”mødested
for verdens religioner”. Planerne ses af mange
som skandaliserende. Under sine tilsynekomster
i Fatima appellerede Guds Moder om bod og bøn
for verdens omvendelse til den katolske tro.
(Kilde: the-news.net)
Valfarten Paris-Chartres 29/5-31/5 2004. Skt.
Karl Borromæus Gruppen organiserer en dansk
gruppe til denne traditionelle valfart. Møde
herom med alle interesserede efter Messen 11/1.
Mere info om valfarten: www.nd-chretiente.com

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

