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4. søndag i påsketiden viser hen mod Pinsefesten. I evangeliet (Johs. 16, 5-14) lover
Jesus disciplene, at han efter sin bortgang til
Faderen vil sende dem Helligånden, som skal
styrke Kirken og vise den sandheden.
Valfarten Paris-Chartres 2004. Årets valfart
har temaet: En Herre, én tro, én dåb, efter
apostelen Paulus’ ord: ” én Herre, én tro, én
dåb; én Gud og alles fader, som er over alle,
gennem alle og i alle (Ef. 4 ,5-6). Gennem
tre dage mediterer vi over dåbens betydning
i det kristne liv, og den sendelse, som
missionsbefalingen giver os som Kirke: ”Gå
derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn” (Matt. 28, 19).
Også de, som ikke har mulighed for at
deltage i vandringen fra Paris til Chartres,
kan deltage i den ”åndelige valfart” til vor
Frue ved at meditere over teksterne
(uddeles ved Messen 9/5) og deltage i vores
bøn om, at Gud ved Jomfru Marias forbøn må
lade vore nationer vende tilbage til den
sande katolske tro, og styrke os i vores kamp
for at bevare troen i en verden, der stadig
mindre kender og følger Guds lov.
Nyt dokument om liturgien. Kongregationen
for gudstjeneste og sakramenter, som ledes
af Kard. Arinze, har i slutningen af april
offentliggjort dokumentet Redemptionis
Sacramentum med undertitlen ”Om visse
forhold som skal iagttages eller undgås ved
fejringen af den hellige Eukaristi”. Det er et
langt dokument med i alt 186 artikler.
Formålet er, som det siges i indledningen, at
præcisere de liturgiske normer for fejringen
af Messen. Hovedparten af dokumentet
gennemgår en lang række liturgiske misbrug,
som efter er opstået efter liturgireformen i
1969, og som tidligere udtrykkeligt er blevet

forbudt af Rom. Nogle af disse er nu tilladt,
under visse betingelser; det drejer sig fx om
alterpiger (art. 47). De fleste – hvoraf en del
formentlig er almindeligt udbredte – forbydes dog stadig, herunder er fx flg. fortsat
udtrykkeligt forbudt:
• at brække hostien under konsekrationen
(art. 55)
• enhver afvigelse fra teksterne i messebogen (art. 59)
• brug af elementer fra andre religioner (art.
79)
• undlade brug af patene ved uddeling af
kommunionen (art.93)
• hindre præster i at fejre Messen på latin,
hvor der ikke udtrykkeligt er foreskrevet at
den skal fejres på et andet sprog (art. 112)
• brug af glas, keramik el. andre skøre
materialer til kalken (art. 117)
• lægfolk som kommunions-uddelere, hvor
det ikke er strengt nødvendigt aht.
gudstjenestens længde (art. 158)
• lægfolk som prædikanter, undtagen efter
særlig tilladelse fra biskoppen (art. 161)
Ingen af disse mange instruktioner vedrører
den traditionelle ritus, hvor sådanne misbrug
er helt ukendte. De mange troende, som ikke
gives noget valg mellem den nye ritus og den
traditionelle, kan naturligvis glæde sig over
denne gentagelse af, hvad der tidligere er
sagt om disse og andre misbrug.
Samtidig er dokumentet dog også en
sørgelig opregning af det liturgiske kaos, som
liturgireformerne i praksis har medført
mange steder. For os, der er knyttet til den
traditionelle ritus, kan dokumentet således
kun bestyrke vort legitime ønske om at
kunne leve vores tro efter denne ritus, hvis
skønhed naturligvis går langt udover
fraværet af uautoriserede liturgiske misbrug.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 9. maj 2004 (4. søndag i påsketiden) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Søndag den 13. juni 2004 (2. søndag e. pinse) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Evt. ændringer meddeles på www.tridentinsk.suite.dk , samt her i nyhedsbrevet.

