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Tridentijnse missaal, brevier en rituale algemeen toegestaan
Met ingang van 14 september 2007, feest van de Kruisverheffing, zal het Romeins Missaal,
Brevier en Rituale uit 1962 gelden als de buitengewone vorm van de liturgie van de Latijnse
Kerk. De 'huidige' liturgie van Paulus VI is de gewone vorm. Er is dus slechts één ritus in
twee vormen. Dat schrijft paus Benedictus XVI op 7 juli in een brief aan de bisschoppen, bij
de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum.
Voor een privémis (Missa sine populo) mag elke priester zonder vooroverleg het oude missaal
gebruiken, behalve tijdens het Sacrum Triduum. Daar mogen ook gelovigen die dat wensen
bij worden toegelaten. Voor religieuze congregaties en instituten geldt dat zij vrijelijk het
oude missaal mogen gebruiken in hun eigen kapellen of oratoria. Wanneer het om meer dan
incidenteel gebruik gaat, dient men toestemming te hebben van de verantwoordelijke overste.
In parochies waar bij stabiele groepen gelovigen de wens bestaat om de mis van 1962 te
vieren, zal de pastoor daaraan gehoor dienen te geven. Daarbij dient de eenheid van de
parochie
in
het
oog
gehouden
te
worden.
Tijdens weekdagen kan de 'oude liturgie' vrij gevierd worden, op zon- en feestdagen kan er
één dergelijke liturgie gevierd worden. Ook bijzondere missen zoals bij huwelijken,
begrafenissen en bijvoorbeeld bij bedevaarten kunnen te allen tijde volgens het Missaal van
Johannes XXIII gevierd worden. Vereist is wel dat de betreffende priester de juiste kennis en
ervaring heeft en er geen beletsels zijn. De lezingen kunnen ook in de volkstaal met
gebruikmaking van door de Apostolische Stoel erkende edities.

Wanneer de pastoor weigert zijn gelovigen tegemoet te komen, kunnen zij in beroep gaan bij
de bisschop. Indien ook de bisschop geen resultaat boekt is er beroep mogelijk bij de
Pauselijke Commissie Ecclesia Dei. Ook de bisschop kan altijd in overleg treden met deze
commissie voor hulp en advies.

De pastoor kan ook toestemming geven voor het gebruik van het oude Rituale Romanum bij
de toediening van het Doopsel, Huwelijk, Boete en Verzoening en Ziekenzalving. De
bisschop mag het Vormsel toedienen met gebruikmaking van het Oude Ritueel. Verder mogen
alle geestelijken het Romeins Brevier van Johannes XXIII gebruiken.
De bisschoppen van Nederland vragen de priesters om gelovigen die verzoeken deel te
kunnen nemen aan de viering van de eucharistie volgens de Tridentijnse ritus, welwillend
tegemoet te treden. Dat schrijven de bisschoppen in hun reactie op het op 7 juli verschenen
motu proprio Summorum Pontificum.
…"Summorum Pontificum is allereerst een rijke en diepe spirituele reflectie over de traditie
van de vierende Kerk die God lof en dank zegt. Daarnaast schept de paus aangepaste kaders
voor het buitengewone gebruik van het Missale Romanum volgens het Concilie van Trente,
overeenkomstig de uitgave van paus Johannes XXIII in 1962", aldus de bisschoppen.
…"De grotere mogelijkheden voor het gebruik van de Tridentijnse liturgie is evenwel geen
diskwalificatie van de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, volgens het missaal van
paus Paulus VI uit 1970. Beide vormen zijn volwaardige uitingen van de liturgische traditie
van de Rooms-Katholieke Kerk. De liturgie volgens het missaal van 1970 blijft de gewone,
gebruikelijke vorm, terwijl de liturgie volgens het missaal van 1962 als buitengewone vorm
van
dezelfde
Romeinse
liturgie
gevierd
kan
worden".
…"Het Romeins Missaal volgens het Concilie van Trente, uitgevaardigd door de heilige paus
Pius V en sindsdien bekrachtigd door meerdere pausen, is immers eeuwenlang de wijze
geweest waarop de priesters van de Latijnse ritus het Heilig Misoffer hebben opgedragen. Het
is de wijze waarop de rooms-katholieke gelovigen het sacrament van de eucharistie hebben
gevierd als bron en hoogtepunt van hun gelovig leven. Generaties lang hebben gelovigen zich
geestelijk gevoed en gesterkt door deze vorm van liturgie, die ook vele heiligen ten diepste
heeft bezield."
Wij zullen in Munstergeleen van deze nieuwe liturgische mogelijkheid voorlopig
gebruikmaken vanaf 14 september tijdens de H.Mis van de vrijdagochtenden. Er zal voorzien
worden in een duidelijk tekstboekje om de H.Mis goed te kunnen volgen. U kunt natuurlijk
ook Uw oude missaal -indien U daarover nog beschikt- meebrengen.
H. Broers, pastoor

Liturgische kalender
Zondag 9 september drieentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Wenmakers-Coumans en kinderen;
José Wenmakers.
13.00 uur: H. Doopsel van Lotte en Pierre Krijgsman.
Maandag 10 september,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Winand en Maria Neis-Willems; Jo Janssen; Els
Meuleners-Lemmens.
Dinsdag 11 september,
08.30 uur: H.Mis; Christ Schreuder.
Woensdag 12 september, Heilige Naam van Maria,
08.30 uur: H.Mis; Martha Beerens-van Laarhoven.
Donderdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. van de Wal-Janssen en zoon Peter.
Vrijdag 14 september, Kruisverheffing,
08.30 uur: H.Mis ritus 1962; Bas van der Aalst.
Zaterdag 15 september, O.L.Vrouw van Smarten,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Köke-Linde en zonen als jaardienst; OO. Leo Hamers en
Anneke Kurvers als jaardienst (St.); Thei Houben als jaardienst; OO. Wijnand en Maria Neis-Willems;
OO. Schmeitz-Schols; Miet de la Roy-de Wit; Bert van Wissen; OO. Damoiseaux-Hamers en familie;
Lodewijk van Rooijen; May Roberts-Penders; Mia Bleeser-Paas; OO. Douven-Latten als jaardienst;
Jan Brands; Thei Honneff als jaardienst; OO; Honneff-Schols en Annie Op de Kamp; Betty Schols;
Huub Creemers en kleinzoon Boet als jaardienst; Mientje Stribos van der Heijden (K.B.O.).

Zondag 18 september, Vierentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis mmv. Koortje Daniëlle; Hubert Dormans en Anna Lambrichts als jaardienst (St.);
Jan Moison (St.); Sjeng Vrancken als Zeswekendienst.
Maandag 17 september, H. Robertus Bellarminus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz, intenties.
Dinsdag 18 september,
08.30 uur: H.Mis; Hans Poelen.
Woensdag 19 september, H. Januarius,
08.30 uur: H.Mis; Everardi Beerens.
Donderdag 20 september, H.Andreas Taegon,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Janssen-Schurgers en Jan Hermens.
Vrijdag 21 september, H. Matteüs, apostel,
08.30 uur: H.Mis ritus 1962; Luc van de Boomen.
Zaterdag 22 september,
18.30 uur: H.Mis; OO. Kurvers-Schmeits; OO. Spijkers-Senden; Frans Maassen als jaardienst; Jean
Daniëls als Zeswekendienst.

Zondag 23 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Hubert Joseph Hundscheid als jaardienst.
13.00 uur: H.Doopsel van Linn Koeivoets.
Maandag 24 september,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Harrie Heuts; voor ’n bijz. intentie (vB).
Dinsdag 25 september,
08.30 uur: H.Mis; Dora van Luijk-Verhuijzen.
Woensdag 26 september, H.H. Cosmas en Damianus,
08.30 uur: H.Mis; Jean-Chantal Clech.
Donderdag 27 september, H. Vincentius de Paul,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mia Frissen-Houben als jaardienst; Gert Wilms-Kurvers.
Vrijdag 28 september, H. Wenceslaus,
08.30 uur: H.Mis ritus 1962; Jan Hendriks.
Zaterdag 29 september, H.H. Aartsengelen Michaël, Gabriël, Rafaël
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Lies Bosch-Maassen en schoonzoon Frans;
Gerarda Hustinx-Damoiseaux.

Overleden
7 augustus: Dhr. Jean Henri Joseph Willem (Jean) Daniëls, 74 jaar (Kerkstraat)

20 augustus: Dhr. Andre Louis Maria (Andie) van Rooijen, 49 jaar
23 augustus: Mevr. Anna Elisabeth (Els) Meuleners-Lemmens, 80 jaar (Munsterhof)
Mogen zij rusten in vrede.

H.Doopsel
9 september: Lotte en Pierre Krijgsman (Groenstraat)
23 september: Linn Koeivoets (Haagstraat)
Misdienaars / Acolieten
Zondag 9 september:
08.30 uur: Stijn Bruls.
10.00 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh, Kay Verhaegh.
Zaterdag 15 september:
18.30 uur: Chris Verheugd, Falko Voots, Jelke Voots
Zondag 16 september:
08.30 uur: Chrétien Schalkx.
10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet, Stijn Bruls.
Zaterdag 22 september:
18.30 uur: Huub Widdershoven, Maarten Bevers, Arnoud Bevers.
Zondag 23 september:
08.30 uur: Remco van Huijkelom.
10.00 uur: Mark Trompetter, Michel Beuken, Roy Sijstermans.
Zaterdag 29 september:
18.30 uur: Loran Evers, Maarten Bevers, Chrétien Schalkx.

