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2. søndag efter pinse hører vi lignelsen om
gæstebuddet, hvor de inviterede meldte afbud.
Vi må undgå stolthed og kærlighed til det
jordiske og i stedet fundere vort liv på
kærligheden til Gud.
Nyt håb for den traditionelle ritus. I slutningen
af maj offentliggjorde det amerikanske Latin
Mass Magazine et interview med Kardinal Hoyos,
som præsiderer over Ecclesia Dei kommissionen,
der er kuriens særlige organ for den traditionelle
latinske ritus. Han taler bl.a. om den succes,
som den apostoliske administration for denne
ritus har været i bispedømmet Campos
(Brasilien).
På spørgsmålet om, hvorvidt en lignende
struktur kunne tænkes for resten af verden,
svarer han bl.a.: Jeg kan sige, at den Hellige
Fader, med Ecclesia Dei indultet og etableringen
af den pavelige kommission af samme navn,
allerede har demonstreret sit ønske om at

beskytte de legitime længsler, som næres af de
troende der er knyttet til den gamle liturgi, og
kommissionen fortsætter sit arbejde i denne
retning. Efter mere end 15 år med motu
propriet – og også i betragtning af de ikke få
vanskeligheder, som er opstået mellem disse
troende og de forskellige biskopper, som er
forblevet forvirrede eller temmelig tøvende i
forhold til at give de nødvendige tilladelser – er
den tanke i stadig vækst, at det er blevet
nødvendigt at give indultet i en bredere form
som ville svare bedre til virkelighedens situation.
Det menes at tiden er moden for en ny og
klarere form for juridisk garanti for den
rettighed, som allerede blev anerkendt af den
Hellige Fader med 1988 indultet. Kardinalerne
og de biskoppelige medlemmer af den pavelige
kommission Ecclesia Dei har opmærksomt
studeret sagen, idet man søger de bedst mulige
løsninger, med henblik på at præsentere disse
for de passende myndigheder.

Valfarten til Chartres 2004 havde blandt sine ca. 12000 deltagere også en dansk gruppe på 14
medlemmer. Her kan man virkelig opleve Kirken i sin naturlige størrelse og herlighed! Lad os vende
tilbage næste år, mange flere, og bringe vort land, vort folk og vore bønner frem for Vor Frue!

Dannebrog vejrede smukt i det lange
optog mellem Paris og Chartres…

Pontifikal-messen i dom-kirken måtte de fleste pilgrimme følge
fra kirke-pladsen, da kun ca. 2000 kunne få plads i kirken. Der
blev også læst en særlig hilsen fra Paven til valfarten…

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 13. juni 2004 (2. søndag e. Pinse) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Søndag den 11. juli 2004 (6. søndag e. Pinse) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Evt. ændringer meddeles på www.tridentinsk.suite.dk , samt her i nyhedsbrevet.

