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I Rom sagde Pave 
Benedict bl.a. flg. i 
sit påskebudskab Urbi 
et Orbi: 
”Lad os tillade det lys 
som strømmer ud fra 
denne højtidsdag at 

oplyse os; lad os åbne os selv i fuld tillid til 
den opstandne Kristus, så hans sejr over det 
onde og døden også må triumfere i enhver 
af os, i vore familier, i vore byer og i vore 
nationer. Lad det skinne i alle dele af ver-
den. Særlig kan vi ikke glemme visse dele af 
Afrika, som Dafur og Somalia, det hærgede 
Mellemøsten, især det hellige land, Irak, 
Libanon og endelig Tibet, som jeg alle op-
fordrer til at søge løsninger der kan bevare 
freden og det fælles bedste. Lad os påberå-
be os hele fylden i hans påskebudskab, gen-
nem Marias forbøn, som efter at have delt 
sin uskyldige Søns lidelse i korsvejen og 
korsfæstelsen, også erfarede den uudsigeli-
ge glæde I Hans opstandelse. Gennem hen-
des andel i Kristi ære, må hun være den der 
leder og beskytter os på en vej af broderlig 
omsorg og fred. (…) Glædelig påske!” 
Kilde: www.vatican.va  
 
 

Glædelig påske! 
Efter fastetiden går vi nu ind i påsketiden, 
og ønsker med Paven (se påskebudskabet til 
højre) at lyset fra Herrens opstandelse må 
oplyse alle egne af Verden, trods de stridig-
heder og ufuldkommenheder som præger 
alt menneskeligt. Måtte vi aldrig, midt i 
denne ufuldkommenhed, glemme den Him-
melske herlighed, som det er målet og me-
ningen med vort jordiske liv at få del i. 
Vi viderebringer også med glæde de hjerte-
ligste påskehilsener fra P. Bisig (Nebraska, 
USA) og P. Martin Knudsen (Amsterdam, 
Holland) som igen i år fik besøg fra Dan-
mark til fejringen af de hellige dage fra 
Skærtorsdag til Påskedag. 
 
Mgr. Marini: Forsoning i Kirkens hjerte 
 

Pavens ceremonimester, Mgr. Guido Marini, 
sagde flg. i et interview med Il Riformista 
(22/3 2008): ”Når vi opmærksomt læser 
Motu Propriet, såvel som brevet fra Paven 
til alverdens biskopper, fremkommer en to 
præcise forståelser. Først og fremmest, 
muligheden af at gennemføre ’en forsoning 
i Kirkens hjerte’, og i denne forstand er 
Motu Propriet, som man har sagt, en smuk 
gestus af kærlighed til Kirkens enhed. For 
det andet, og dette må ikke glemmes, 
fremmes en gensidig berigelse af de to for-
mer af den romerske ritus, således at fx 
fejringen efter Paul den VI’s messebog ’ty-
deligere end det hidtil har været tilfældet 
kan udtrykke den hellighed som tiltrækker 
mange til den gamle form’. 

Kilde: www.palazzoapostolico.it  
 

Traditionel Messe i Notre Dame, Paris 
Kardinal Vingt-Trois, ærkebiskop af Paris 
vil, på et endnu ikke bestemt tidspunkt i 
juni, fejre traditionel Messe i Notre Dame-
kirken i Paris. Der bliver tale om en post-
konciliær premiere af stor betydning. 

Kilde: www.leforumcatholique.org  

 

 

BOGUDSALG  
6. APRIL  

Efter den 
traditionelle messe i 
Jesu Hjerte kirke 6/4 
vil Skt. Andreas 
Bibliotek sælge 
brugte bøger (formentlig bl.a. traditionelle 
messebøger, breviarer, katekismer samt 
Salme- og bønnebogen). Mere information 
om biblioteket og dets antikvariat kan tilgås 
via netsiden www.sanktandreasbibliotek.dk.  

Messer efter traditionel ritus i 
bispedømmet København.  
Søndag den 6. april (2. sø. e. påske) kl. 18 
Søndag den 20. april (4. sø. e. påske) kl. 18 
Søndag den 4. maj (Sø. i Kr. H.s oktav) kl. 18 

De annoncerede messer fej-
res i Jesu Hjerte kirke, Ste-
nosgade 4, København (nær 

Hovedbanegården). 
 
 Se også www.tridentinsk.suite.dk 

 


