Septuagesima søndag, hvor der i år læses
Messe efter traditionel ritus, er den niende
søndag før Påske, og den tredje før Fasten.
Dagene mellem Septuagesima og Askeonsdag
er fra gammel tid en forberedelsestid til
Fasten. Pave Pius XII skriver:
”I Septuagasima-tiden og Fasten, stræber vor
Hellige Moder Kirken igen og igen efter at
bringe os til at indse vor elendighed, så vi
må anspores til en praktisk forbedring af vort
liv, afsky vore synder af hjertet, og udsone
dem ved bøn og bod. For stadig bøn, og bod
for tidligere synder, bringer os guddommelig
hjælp, uden hvilken alt vort arbejde er uden
nytte og resultat.”
(Mediator Dei, art. 157)

indikatorer for Kirkens tilstand er antallet af
præstekald: det er vitalt for Kirkens pastorale
virke, og det er et vigtigt udtryk for troslivet i
Kirken. ”Et billede siger mere end tusind ord”:
figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af
studerende ved præsteseminarier i USA i tiden
fra 1950 til 1995.
Vi troede at
koncilet ville blive
fulgt af en solskinsperiode i Kirkens
historie...
(Pave Paul VI, 1972)

Flere traditionelle Messer i februar. Med
tilladelse af biskop Kozon fejres traditionelle
Messer 28/2 og 29/2 (se nederst på siden).
Disse Messer fejres af P. Gerstle (FSSP,
Stuttgart). Han bliver i Danmark indtil 3/3.
Miniretræte med P. Gerstle afholdes 28/2 i
sognelokalerne, Skt. Andreas, Ordrup, med flg.
program (alle tider er vejledende):
14.00-14.30: Kaffe, velkomst
14.30-15.00: Foredrag
15.00-15.45: Stilhed, mul. for skriftemål
15.45-16.15: Foredrag
16.30-17.00: Tilbedelse og sakr. velsignelse
17.00-17.30: Messe i Skt. Andreas kirke
Foredrag afholdes på tysk. Alle er velkomne!
Præstekald. Ken Jones’ bog Index of Catholic
Indicators (2003) giver et statistisk billede af
Kirkens situation før og efter det 2.
Vatikankoncil (1962-1965). En af de afgørende

Ved seminarier under FSSP og andre præsteselskaber, som i henhold til Pavens erklæring
Ecclesia Dei anvender den traditionelle ritus,
er antallet af præstestuderende støt stigende.
Valfarten Paris-Chartres. Ved Messerne i
denne måned uddeles seddel med alle
praktiske informationer, og tilmeldingsblanket.
Man kan også hente sedlen (med blanket) kan
fra flg. adresse på nettet:
http://www.tridentinsk.suite.dk/Chartres.pdf
Bemærk: fristen for tilmelding er 15. marts.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København (bemærk: ekstra Messer!).
Søndag den 8. februar 2004 (Septuagesima) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Lørdag den 28. februar 2004 (feria) kl. 17 i Sankt Andreas kirke, med forudgående retræte
fra kl. 14 (se ovf.). Tilbedelse og sakramental velsignelse i kirken, ca. kl. 16.30.
Søndag den 29. februar 2004 (1. søndag i fasten) kl. 13 i Sankt Therese kirke
Søndag den 14. marts 2004 (3. søndag i fasten) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Søndag den 11. april 2004 (PÅSKEDAG) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Evt. ændringer meddeles på www.tridentinsk.suite.dk , samt her i nyhedsbrevet.

