Praktische gegevens
De Dag voor de Latijnse liturgie vindt plaats in Leeuwarden. De H. Mis
wordt gevierd in de St. Bonifatiuskerk (Bonifatiusplein 20). Het verdere
programma van de dag vindt plaats in De Koperen Tuin (Prinsentuin 1).
Van de kerk naar de vergaderlocatie wandelt men in tien minuten. De afsluitende vespers worden weer gevierd in de St. Bonifatiuskerk.

Latijnse

Liturgie

Met het openbaar vervoer is de kerk bereikbaar met de trein. Vanaf station
Leeuwarden is het een kwartier lopen naar de kerk. Vanaf het busstation
brengen de bussen 3 (richting Camminghaburen) en 8 (richting Vrijheidswijk) u in de buurt van de kerk. De auto kunt u parkeren in Parkeergarage
Hoeksterend, Hoeksterpad 3. Van de parkeergage naar de kerk is het vijf
minuten lopen.
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Dag voor de Latijnse liturgie
zaterdag 29 oktober 2022

H. Bonifatiuskerk te Leeuwarden

Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden
De Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden, waar de Dag voor de Latijnse liturgie
plaatsvindt, is een van de neogotische hoogtepunten uit de carrière van architect P.J.H. Cuypers. De kerk is, met de Sint-Vituskerk in Hilversum, waar
de Vereniging eerder dit jaar haar ledendag hield, een van de twee grootste
nog bestaande door hem ontworpen kerken.
Op 19 november 1884 werd de kerk ingewijd de aartsbisschop van Utrecht,
mgr. P.M. Snickers. De kerk is een rijksmonument. Ze is een grote driebeukige kruisbasiliek. Het koor heeft een bijzonder lage apsis met tentdak,
omsloten door een smalle omgang. De kerktoren (met 85 meter de hoogste
van Friesland) heeft het zwaar te verduren gehad. In november 1947 werd
de toren geraakt door een vleugel van een vliegtuig en in januari 1976 waaide
de houten torenspits tijdens een orkaanstorm van de kerk.

Programma
11.00

Volledig Latijnse H. Mis in de St.-Bonifatiuskerk,
Bonifatiusplein 20 te Leeuwarden. Voorafgaand aan de H. Mis
is er biechtgelegenheid

12.15

Lunch in De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden

13.30

Opening door de voorzitter, gevolgd door een voordracht door
Father Uwe Michael Lang, getiteld

Embracing History and Cosmos:
The Theology of the Liturgy of Joseph Ratzinger/Benedict XVI
Van deze voordracht zal een Nederlandse vertaling beschikbaar
zijn. Father Lang is een Duitse priester van het Oratorium van de
H. Filippus Neri in Londen. Hij is gepromoveerd in de theologie
aan de universiteit van Oxford en hij doceert aan de St. Mary’s
University in Twickenham en aan Alan Hall Seminary in Londen.
Hij heeft enkele gezaghebbende boeken gepubliceerd. Zijn jongste boek, The Roman Mass: From Early Christian Origins to Tridentine
Reform, is onlangs verschenen.

Het Adema-orgel in de Bonifatiuskerk werd op 11 september jl. na een
grondige restauratie door mgr. Van den Hout ingezegend.

16.00

Eerste vespers van de een-en-dertigste zondag door het jaar
in de St.-Bonifatiuskerk

Het algemeen bestuur hoopt van harte u te mogen ontmoeten op de Dag
voor de Latijnse liturgie.
Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur,
mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, voorzitter
S.M. van Roode, secretaris

