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SÉPTIMA PEREGRINAÇÃO DO POVO SUMORUM
PONTIFICUM A ROMA, DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2018

Entre a sexta-feira, 26 de Outubro, e o domingo, 28 de Outubro de
2018, terá lugar a Séptima Peregrinação Internacional do Povo Summorum
Pontificum. Este ano, foi Mons. Czeslaw Kozon, bispo de Copenhaga, quem aceitou
guiar os peregrinos até São Pedro. No primeiro dia da peregrinação, haverá uma
jornada de informação sobre o desenvolvimento, em todo o mundo, dos benefícios
trazidos pelo motu proprio.
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I – A Jornada de sexta-feira

A Jornada Summorum Pontificum, um encontro que abrirá as actividades
da peregrinação, terá lugar no Instituto Patrístico “Augustinianum”, em face do Santo Ofício, numa rua confinante com a
colunata da Praça de São Pedro. O acolhimento dos participantes terá início às
9h30, e os trabalhos começarão às 10h00.

O Cardeal Burke presidirá a esta jornada e
dará a sua bênção no momento da abertura dos trabalhos. Depois, Christian
Marquant, presidente da “Oremus-Paix
Liturgique”, Felipe Alanís Suárez, presidente da FIUV, e Bertalan Kiss,

presidente da “Juventutem”
internacional darão conta da sua percepção do avanço internacional do movimento
Summorum Pontificum. Uma dezena de comunicações – entre as quais a do Cardeal
Zen, antigo arcebispo de Hong-Kong, e a do P. Charles Ike, FSSP, da Nigéria –
permitirão evocar o interesse demonstrado pelos fiéis em todo o mundo pelo motu
proprio Summorum Pontificum e ilustrar o desenvolvimento dos seus frutos.

Um programa mais pormenorizado estará disponível no início de
Setembro. A contribuição para os custos, incluindo o almoço-buffet, será de 15
euros para os leigos. Para os clérigos, religiosos e seminaristas, o acesso
será gratuito. Pode fazer uma pré-inscrição a parir de agora enviando um e-mail
para peregrinacaoroma2018@paixliturgique.plus, e enviar-lhe-emos depois, também
por e-mail, o programa definitivo da Peregrinação e da Jornada de sexta-feira.

II – Missa de abertura da Peregrinação e de acção de
graças pelos 30 anos da Fraternidade São Pedro

Sexta-feira, 26 de Outubro, às 18h00, será celebrada uma
missa solene na igreja da Santissima Trinità dei Pellegrini. Sede da paróquia
pessoal erigida em 2008 a pedido de Bento XVI, esta igreja foi construída no
local onde se situava o hospício de São Filipe Néri dedicado a dar assistência
aos peregrinos e aos indigentes, sendo a paróquia um ponto de apoio habitual da
peregrinação organizada pelo “Cœtus Internationalis
Summorum Pontificum” (CISP). Esta
missa, que marca a abertura espiritual da peregrinação, servirá também para
dar graças pelos 30 anos da Fraternidade Sacerdotal São Pedro. A celebração
ficará a cargo do P. Ike, sacerdote da FSSP ordenado em 2017 na Nigéria e um
óptimo exemplo da expansão da Fraternidade São Pedro pelo mundo e do eco
universal da missa tradicional nos dias de hoje. «A Fraternidade São Pedro é
desde o início uma associada fiel da peregrinação do Populus Summorum Pontificum através da paróquia da Trinità dei
Pellegrini – com o P. Kramer, no passado, e o P. Sow, actualmente – e
recebe-nos sempre de muito bom grado», explica Giuseppe Capoccia, delegado
geral do CISP.
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III – A caminho de São Pedro com Mons. Kozon, bispo de

Copenhaga

O sábado é como que o “coração” da peregrinação, com a procissão
solene pelas ruas de Roma e a missa pontifical celebrada na Basílica de São
Pedro. Este ano, os organizadores convidaram o bispo de Copenhaga – uma diocese que abrange toda a Dinamarca, até às Ilhas
Féroé e à Gronelândia – para que viesse celebrar a missa na basílica vaticana.

Às 9h30, os peregrinos têm o ponto de encontro marcado na Basílica
de San Lorenzo in Damaso, Piazza della Cancelleria, para a adoração eucarística
(com confissões). Às 10h30, a procissão solene, guiada por Mons. Kozon,
avançará pela Via del Pellegrino em direcção à ponte Sant'Angelo, encaminhando-se
de seguida para a Praça de São Pedro através da Via della Conciliazione. A
grande missa pontifical celebrada por Mons. Kozon terá o seu início ao
meio-dia.

Também este ano, a missa em São
Pedro terá o acompanhamento musical a cargo do Maestro Antonio Porfiri, que, no
ano passado, compôs uma missa especialmente para os 10 anos do motu proprio Summorum Pontificum. Este ano, oferecer-nos-á a
missa Cum jubilo junto com excertos da tradição musical romana para o próprio
da missa. O maestro está também a trabalhar na composição de um Magnificat para
ser cantado no final da cerimónia. A missa do dia será a da Santíssima Virgem.

IV – Vésperas pontificais com Mons. Bacqué e festa de
Cristo-Rei

À saída da missa em São Pedro, as associações “Oremus” e “Una Voce” oferecerão um buffet para o clero, religiosos e
seminaristas que tenham vindo assistir à cerimónia, e a “Juventutem” juntará os
peregrinos mais jovens (agradecemos o favor de se inscreverem se desejarem
participar desta recepção).

Às 18h00, as vésperas de
Cristo-Rei serão cantadas na igreja da Trinità dei Pellegrini por Mons.
François Bacqué, arcebispo de Gradisca e núncio apostólico, que, entre
outros destinos, prestou serviço na Holanda.

Domingo, 28 de Outubro, festa
de Cristo-Rei, será celebrada uma missa solene às 9h30 na igreja de Gesù e Maria
(Instituto de Cristo-Rei Sumo Sacerdote, Via del Corso) para os peregrinos que
desejem assistir em seguida ao Angelus pontifício, enquanto Mons. Kozon
celebrará às 11h00, na igreja da Trinità dei Pellegrini, a missa de encerramento
da peregrinação.
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