PAIX LITURGIQUE
O nama
Ukratko o Paix Liturgique
Tko smo?
Rimokatolici duboko privrženi Crkvi.
Vjernici prisno vezani uz Svetoga Oca.
Biskupijski vjernici koji poštuju svoje biskupe i od njih mnogo ocekuju, kao što djeca mnogo ocekuju od svojeg oca.
Osobe koje se zalažu za poštivanje crkvenoga ucenja sukladno obnovljenim definicijama Katekizma Katolicke Crkve koji je 1992. objavio Ivan Pavao II.
Sve brojniji kršcani koji žele živjeti svoju katolicku vjeru u Crkvi u duhu tradicionalne liturgije, i to onako kako je papa Benedikt XVI. definirao objavom
motuproprija Summorum Pontificum 7. srpnja 2007. g.
Što želimo?
"Široku i velikodušnu" primjenu povlastica koje je Crkva dodijelila vjernicima privrženima izvanrednom obliku rimskog obreda.
Crkve u kojima ce se, nedjeljom i blagdanima, slaviti tradicionalna liturgija prema misalu iz 1962., a sukladno smjernicama danima u naputku Universæ
Ecclesiæ iz travnja 2011. te u zajedništvu s lokalnim biskupom.
Ucenje katolicke vjere sukladno definicijama iz Katekizma katolicke Crkve koje je Vatikan izdao 1992. g.
Mogucnost da se u miru i slozi razvijaju sva kršcanska djela koja odgovaraju na potrebe vjernika.
Dobronamjerne svecenike koji ce se zalagati za mir i pomirenje, kako bi svima omogucili pristup sakramentima svete Crkve.
Zašto to želimo?
Razmirice u Crkvi trebaju prestati.
Nama je stalo da tako bude, a i papa je pozvao vjernike da se zalažu za pomirenje i poštuju njegova nastojanja.
Danas, kada Crkva u mnogim podrucjima svijeta prolazi kroz tešku krizu, prije svega krizu zvanja, nužno je što prije ostvariti pomirenje svih vjernika: onih iz
biskupijskih župa s vjernicima koji svoju vjeru žive u "tradicionalnim" zajednicama izravno povezanima sa Svetom Stolicom i koji, iz razlicitih razloga,
trenutno nisu u punom zajedništvu s Rimom.
Tako ce se i samo tako ponovno uspostaviti veze dijaloga, bratske ljubavi i poštivanja i stati na kraj vrijedanjima.
To prije svega znaci da trebamo odgovoriti na evandeoski savjet koji nas potice da uvijek i na svakom mjestu nastojimo oko jedinstva katolika unatoc
njihovim razlikama i razlicitostima.
Upravo cemo tako svi zajedno moci zapoceti novu evangelizaciju na koju nas poziva
Crkva.

