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3. søndag i Fasten minder os om forberedelsen
til dåben. I evangeliet (Luk. 11, 14-28) uddriver
Jesus en ond ånd, og ligesom i dåbsritualets
eksorsismer finder vi her en ansporelse til at
fortsætte den kamp mod det onde – frem for alt

i os selv - som vi er kaldet til ved dåben.
Fastetidens bodsøvelser og Messebogens daglige læsninger skal hjælpe os til stadig større
iver i bønnen og i forsagelsen af det onde i
vore hjerter.

TRADITIONELT TRIDUUM I DANMARK
FOR FØRSTE GANG SIDEN 1969

Med stor taknemmelighed og glæde kan det meddeles, at Biskop Kozon har tilladt fejring efter
traditionel ritus af kirkeårets højdepunkt – triduum, ”de tre dage” fra Skærtorsdag til Påskedag!
Det er også en historisk begivenhed, idet denne liturgi – så vidt vi har kunnet få oplyst – ikke har
været fejret i Danmark siden liturgireformen i slutningen af 1969.
Til påskens liturgi efter traditionel ritus har vi
fået lov til at bruge kapellet på Institut Skt.
Joseph, Østerbro. Kapellet er beliggende på 2.
sal i den ældste del af skolen, som ligger få
hundrede meter fra Østerport Station (adresse:
Dag Hammarskjölds Alle 17). Se tider forneden.
Pga. sine forpligtelser i Jesu Hjerte Sogn
vil P. Michael ikke selv kunne fejre triduum efter
traditionel ritus. Messerne vil blive fejret af P.
Bisig (FSSP), som mange kender fra tidligere
besøg. Michael Chesnutt vil – som ved tidligere
års fejring af triduum i udlandet – stå for
ledelsen af den musikalske side af liturgien.
Yderligere detaljer om fejringen af triduum:
www.tridentinsk.suite.dk (opdateres løbende)
Valfarten Paris-Chartres (29/5-31/5). Sidste
frist for tilmelding er 15. marts! Der er allerede
tilmeldt 12 personer. Se herom det ”gule”
informationsblad som uddeles ved Messen 14/3
(eller se www.tridentinsk.suite.dk/Chartres.pdf).
Deltagerne får direkte besked om informationsmøde, der planlægges afholdt søndag d. 9/5.

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

Filmen ”The Passion” får premiere i Danmark
den 2. april. Instruktøren, Mel Gibson, er
troende katolik med stærk og kendt tilknytning
til den traditionelle ritus. Filmen har da også
fået en hård medfart i nogle katolske medier.
Flere amerikanske biskopper har derimod varmt
opfordret de troende til at se filmen.

Messer og andre liturgiske fejringer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 14. marts 2004 (3. søndag i fasten) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Torsdag den 8. april 2004 (Skærtorsdag) kl. 17 i kapellet, Institut Skt. Joseph (se ovf.)
Fredag den 9. april 2004 (Langfredags liturgi) kl. 15 i kapellet, Institut Skt. Joseph (se ovf.)
Lørdag den 10. april 2004 (Påskenat) kl. 22.30 i kapellet, Institut Skt. Joseph (se ovf.)
Søndag den 11. april 2004 (Påskedag) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Evt. ændringer meddeles på www.tridentinsk.suite.dk , samt her i nyhedsbrevet.

