
 
Den hellige Families Fest fejres på søndagen i 
hl. tre kongers oktav, hvor der i denne måned 
læses Messe efter traditionel ritus. Festdagens 
evangelium (Lukas, 2: 42-50) fortæller om, 
hvordan Maria og Josef søger og genfinder den 
12-årige Jesus i Jerusalem. Den hellige familie 
er – trods sine helt særlige opgaver og 
forudsætninger – et eksempel for alle kristne 
familier: 

Jesus, Maria og Josef! Til Eder indvier vi 
vore hjem! Amen. (Fra indvielsesbønnen til 
den Hl. Fam., Salme- og bønnebog, s. 634) 
 

Messen og Skt. Karl Borromæus. Den hl. Karl 
levede fra 1538 til 1584, en tid med store 
prøvelser for Kirken, ikke mindst pga. det 
såkaldt ’reformatoriske’ heresi. Han var en af de 
store skikkelser ved tridentinerkoncilet, som 
bl.a. præciserede den latinske ritus for Messen 
(som i sin grundform stammer fra det 6. årh., 
men indtil koncilet praktiseredes med betyde-
lige lokale variationer). Den romerske missale 
fra 1570 (”Skt. Pius V’s messebog”) hører sam-
men med koncilets dogmatiske dokumenter til 
den katolske traditions største skatte. 

I Quo Primum Tempore, en apostolisk 
konstitution udsendt af hl. Pius d. 5. (13/7 1570), 
siges om denne messebog: Let all everywhere 
adopt and observe what has been handed down 
by the Holy Roman Church…and let Masses not 
be sung or read according to any other formula 
than that of this Missal published by us. This 
ordinance applies henceforth, now and forever… 
[Herefter følger visse undtagelser, nemlig 
tilladelse til fortsat brug af riter, som op til 
koncilet havde været lovligt i brug i mindst 200 
år.] Furthermore, by this law, in virtue of Our 
Apostolic authority, we grant and concede in 
perpetuity that, for the chanting or reading of 
the Mass in any church whatsoever, this Missal 
is hereafter to be followed  absolutely,  without 

 

  
any scruple of conscience or fear of incurring 
any penalty, judgement, or censure, and may be 
freely and lawfully used. 
 
Ny film. ”The Passion of Christ” er titlen på en 
ny film om Jesu lidelseshistorie, der har 
premiere i USA 25/2 (askeonsdag). Instruktøren 
er Mel Gibson, far til syv og en kendt tilhænger 
af den traditionelle ritus. Det er pt. uvist, om og 
i givet fald hvornår filmen kommer til Danmark. 
Mere info: www.passion-movie.com 

Filmen blev vist for en række højt-
rangerende medlemmer af den romerske kurie 
den 8. december, herunder P. di Noia, vice-
sekretær i troslærekongregationen. I et langt 
interview med zenit.org udtaler han, at in a way 
that only great art can do, Mel Gibson’s film 
help us to grasp something almost beyond our 
comprehension. I flg.  dagspressen har også den 
hellige Fader selv set filmen, og givet den flg. 
anerkendende skudsmål: Det er sådan, det var. 

 
Valfarten Paris-Chartres. Husk møde herom 
efter Messen 11/1 – jvf. tidligere nyhedsbreve. 
Vi vil bl.a. diskutere forskellige transport-
muligheder, men her er nogle hurtige facts: 
Udrejse: senest fredag den 28/5 fra København, 
evt. sidst på dagen i tilfælde af flyrejse; 
valfarten starter 29/5 kl. 6 ved Notre Dame. 
Hjemkomst: tidligst om aftenen, mandag den 
31/5 (2. pinsedag), i tilfælde af flyrejse; 
valfarten slutter ca. kl. 16 i domkirken, Chartres. 
Pris: Mellem 2000 og 3000 kr. for voksne, inkl. 
valfartsafgift, rejse og overnatning 28/5-29/5. 
Andet: Man skal påregne at sove i telt og 
medbringe udstyr hertil (selve teltet kan dog 
undlades, idet der arrangeres fællestelte for 
udlændinge). Der tilbagelægges 100 km til fods i 
løbet af de tre dage, idet syge, handicappede og 
familier med små børn dog tilbydes afkortede 
dagsmarcher (og bustransport for resten).  
 

 
Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København. 
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 
Søndag den 14. marts 2004 (3. søndag i fasten) kl. 16 i Sankt Therese kirke 
Evt. ændringer meddeles på  www.tridentinsk.suite.dk , samt her i nyhedsbrevet. 
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