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MESSEN I JULI – OG TO MESSER I AUGUST!
6. søndag efter pinse (11. juli) hører vi i evangeliet om dengang Jesus bespiste fire tusinde
mennesker med syv brød (Mark. 8, 1-9). Folkeskarerne kunne ikke forlade Jesus, og de erfarer
i dette mirakel at den, der sætter sin lid til Hans
nåde, og som vil ofre alt for at bevare Hans
venskab, aldrig vil blive skuffet.
Ved dåben er vi opstået til et nyt liv med Ham,
Jesus Kristus, vor Herre (Rom. 6, 3-11).

10. søndag efter pinse (8. august) fejres messen
også efter den sædvanlige messeplan.
15. august fejrer Kirken festen for Jomfru Marias
optagelse i Himlen. Som tidligere år fejres i den
anledning en højtidelig Messe efter traditionel
ritus. Nærmere oplysninger bringes i nr. 10 som
uddeles ved messen den 8. august – se også
hjemmesiden www.tridentinsk.suite.dk .

RIP Jeanne-Marie Kegelin. Den 18. juni i år forsvandt en lille pige, JeanneMarie (11 år) fra sit hjem i Alsace (Frankrig). Hendes cykel blev fundet nær
huset, hvor hun boede med sine forældre. Efterforskningen var intens, men
først den 29. juni fandt man hende – desværre ikke i live, idet hun
formentlig døde den dag hun forsvandt (hun blev bortført efter at være
blevet påkørt af en beruset bilist uden kørekort). Den slags tragedier er jo
desværre ikke så ualmindelige i dag. Men Jeanne-Marie’s død berører os på
en særlig måde, fordi hun kommer fra en traditionel katolsk familie med 8
børn, hvoraf en storebror læser til præst i Wigratzbad. Få uger før sin død
deltog hun i valfarten Paris-Chartres. Over hele verden bad mennesker for
at hun måtte blive fundet i live, og vi beder nu for hendes sjæls hvile.
Familien udsendte kort efter, at hendes død var blevet kendt, flg.meddelse:

Jeanne-Marie:
tro til sin død

Idet vi er dybt bevægede af den varme kærlighed som er strømmet til os fra hele kristenheden, i
Frankrig, Europa og helt fra Afrika, Indien, Oceanien, Asien og Amerika, bryder vi vor fattede
tavshed for at udtrykke vor taknemmelighed for den bøn, som i klostre og skoler, ved vågenætter
og messer, ved breve og ofre er bragt frem for hende, som forsvandt på Festen for Jesu Hellige
Hjerte - for hende, som i sin lille dagbog – som vi ikke kendte til – skrev flg. den dag, hvor hun
forsvandt:

”Jesus, jeg takker dig, fordi du har givet mig styrke til at være god, og fordi du har ladet dig
korsfæste for at frelse os. Hjælp mig til at gøre mange ofre og til at forblive glad.”
Af hjertet, tak til enhver af jer, og Guds vilje ske i alle ting.
Jeanne-Maries forældre.
Lad os bede for Jeanne-Maries sjæl! Og om, at hun, når hun kommer til Ham, som gav hende styrke –
vil gå i forbøn for den stridende Kirke, som trænger til sådanne eksempler på tro i vor tid.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 11. juli 2004 (6. søndag e. Pinse) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Søndag den 8. august 2004 (10. søndag e. Pinse) kl. 16 i Sankt Therese kirke
Søndag den 15. august 2004 (Jomfru Marias optagelse i Himlen) tid & sted annonceres i nr.10.
Evt. ændringer meddeles på www.tridentinsk.suite.dk , samt her i nyhedsbrevet.

