
 
 

Hvorfor den traditionelle Messe? 
Når jeg knælende modtager nadverbrødet på 
tungen, erfarer jeg fællesskabet med Kri-
stus. Jeg kan sige med Paulus: ”Jeg er kors-
fæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere 
selv, men Kristus lever i mig” (Gal 2,19-20). 
Kristus Pantokrator, Alherskeren, stiger ned 
fra sin trone og er til stede i mit liv, i mig. 
Jeg kalder dette for min Hvide Krist-
oplevelse, for jeg har en mystisk oplevelse af 
forvandling, en mystisk oplevelse af, at et 
hvidt legeme vokser frem i mit indre.  
Jeg bilder mig ikke ind, at jeg er en stor my-
stiker. Jeg er sikker på, at de andre troende, 
der sidder på kirkebænkene, har lignende 
oplevelser. Men vor blufærdighed forbyder 
os at tale om det. Og det er heller ikke nød-
vendigt, for både Bibelen og kirkefædrene 
har sat ord på det mysterium, som eukaristi-
en er. Og ifølge denne overlevering bliver vi 
i nadveren ét legeme og ét blod med Kristus. 
Vi bliver med Cyrillus af Jerusalems ord ”Kri-
stus-bærere [...] når hans legeme og blod 
gennemtrænger vore lemmer. Så vil vi, efter 
hvad den salige Peter siger, ’få del i gud-
dommelig natur’ (2 Pet 1,4).”   

Peter Béliath - http://mail.religionblog.dk  

December, advent og jul.  
I adventstiden forbereder vi os til en af årets 
store kirkefester, Festen for Herrens Fødsel 
(25/12). Midt i adventstidens forberedelse i 
bøn og bod, fejrer vi også en af kirkeårets 
smukkeste Maria-fester: Jomfru Marias ube-
smittede undfangelse (8. december). Vi øn-
sker alle en opbyggelig adventstid og glæde-
lig juletid! 
 

To nødvendige betingelser 
Ecclesia Dei kommissionen, som i flg. motu 
propriet Summorum Pontificum udøver Pa-
vens myndighed ift. brugen af den traditio-
nelle ritus, har nu fået en hjemmeside: 
http://www.ecclesiadei-pontcommissio.org 

Her findes mange interessante informati-
oner. Specielt flg. udsagn af kommissionens 
leder, Card. Castrillòn Hoyos: 
Sognepræster og biskopper skal acceptere 
de petitioner og anmodninger sin de troende 
fremsætter [om den traditionelle messe]… 
to faktorer er nødvendige: 1. Først og 
fremmest er det vigtigt at finde en centralt 
beliggende kirke, som er praktisk for det 
flest muligt af de troende, som har bedt om 
denne Messe. 2. Det er afgørende at der er 
præster som er villige til at fejre efter den 
romerske missale af 1962 og at tilbyde den-
ne vigtige pastorale tjeneste hver søndag 
(”on a weekly Sunday basis”).  

I bispedømmet København blev der alle-
rede i september 2007 fremsat en anmod-
ning, underskrevet af 40 katolikker, om fej-
ring af den traditionelle Messe på alle søn- 
og helligdage. Altså om at de to nødvendige 
betingelser for opfyldelsen af motu propriet, 
som kardinal Hoyos nu formulerer, gennem-
føres i Danmark. Som alle ved, er det endnu 
ikke sket – fuldt ud. De kommende måneder, 
hvor biskoppen vil genoptage sagen, vil vise, 
om Pavens vilje kan gennemføres hos os. 
 

 

 
 Trapistmunkene i 
Mariawald nær 
Köln modtog 21/11 
2008 tilladelse fra 
Rom til at vende 

tilbage til den traditionelle ritus som eksklu-
siv form af liturgien i det gamle kloster 
(grundlagt 1793).        Kilde: www.kreuz.net   
 

Mange traditionelle præstekald. Mens det 
kniber med præstekald i almindelighed, er 
der trængsel i de traditionelle præsteselska-
bers seminarier. Således startede i alt 154 
dette efterår på præstestudiet i de fire stør-
ste præsteselskaber. Deo Gratias! 

Messer efter traditionel ritus i 
bispedømmet København.  
 
Søndag d. 7/12 (2. sø. i advent) kl. 18 
Søndag d. 21/12 (4. sø. i advent) kl. 18 
Søndag d. 4/1 (Hellig Tre Konger) kl. 18 

De annoncerede messer fejres i 
Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, 

(nær Kbh. hovedbanegård). 

 
Se også www.tridentinsk.suite.dk 

 


