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PM: Om gudstjänst i den extraordinarie formen av den romerska riten
Sedan påven Benedictus XVI:s motu proprio Summorum pontificum 2007 kan gudstjänst
i viss utsträckning firas enligt de liturgiska böckerna så som de förelåg år 1962. Att använda
äldre ordningar är inte tillåtet.1 All gudstjänst som regleras av missalet ska firas i enlighet med
1962 års utgåva av Missale Romanum; det gäller även stilla veckans och påskens liturgier. (Det
sistnämnda inskärptes i dekret för Stockholms stift 17 mars 2020.) Tillämpningsbestämmelser
till Summorum pontificum har utfärdats av den påvliga kommissionen Ecclesia Dei genom
instruktionen Universae Ecclesiae 2011.
Följande möjligheter – och inga andra möjligheter – finns:
1. I mässor utan församling får alla präster använda 1962 års missale, förutom under de heliga
tre påskdagarna (triduum).
2. Ordensgemenskaper och liknande får i sina kapell använda 1962 års missale. För regelbundet
firande i denna form krävs medgivande av superior maior.
3. Där det finns en stabil grupp troende som önskar mässfirande i den extraordinarie formen
kan genom kyrkoherdens/rektorns beslut det önskemålet tillgodoses, i den mån det inte är till
förfång för församlingens eller kyrkans enhet (jfr CIC can. 392). Detta kan ske på vardagar. På
söndagar, vid fester och högtider kan endast en sådan mässa firas. Om så begärs kan mässa
i den extraordinarie formen firas vid särskilda tillfällen som vigsel, begravning, vallfärd etc.
4. Präster på besök i en församling som vill fira enskild mässa i den äldre formen ska tillåtas att
göra det, i den mån det inte inkräktar på ordinarie mässchema.
5. Präster som firar 1962 års mässa måste vara kvalificerade att göra det, dvs. förstå och kunna
uttala de latinska texterna korrekt och kunna genomföra firandet enligt rubrikerna.
6. I mässor med församling enligt 1962 års ordning kan bibelläsningarna läsas antingen på latin,
på latin följt av modersmålet eller enbart på modersmålet.
7. Triduums gudstjänster kan, i tillägg till gudstjänster i den ordinarie formen, firas i den extraordinarie formen (enligt 1962 års ordningar).
8. ”De troende som begär firande i den extraordinarie formen får inte på något sätt stödja eller
tillhöra grupper som ifrågasätter giltigheten eller legitimiteten i den heliga mässan eller sakramenten firade i ordinarie form eller ifrågasätter påven som överherde för den universella kyrkan” (instr. Universae Ecclesiae n. 19).
9. Om själarnas bästa så kräver har kyrkoherden, efter noggrant beaktande av alla omständigheter, rätt att tillåta firande av dop, vigsel, bikt och sjukas smörjelse enligt den äldre ordningen.
Under samma villkor har ordinarier rätt att konfirmera enligt den äldre ordningen.
10. Ämbetsbärare har rätt att be tidegärden enligt 1962 års utgåva.
11. Ordinarius kan, om han anser det lämpligt, tillsätta en särskild kaplan med uppdrag att upprätthålla gudstjänstfirande i den äldre formen.
12. Ordinarius har ett särskilt ansvar att se till att den liturgiska mångfalden inte äventyrar enheten och sammanhållningen i stiftet.
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En i vissa detaljer äldre ordning ingår i Missale Parvum (Ängelholm: Catholica 2009).

