
 
Glædelig Jul 
 

I år havde vi den 
store glæde for 
første gang i 
næsten 50 år at 
kunne fejre Ju-
lenattens tradi-
tionelle messe i 
København. Det skete i Sankt Augustins kirke på 
Østerbro, der er en af bispedømmets smukkeste 
og bedst bevarede katolske kirker. Celebrant var 
p. Jan Hansen. Flere billeder end ovst. kan tilgås 
på www.katolikker.dk, der også bringer filmklip 
fra begivenheden. 
 

Ekstra Messer i januar 
 

Bemærk, at der udover de sædvanlige tidspunk-
ter fejres traditionel messe på flg. datoer: 2/1 
(Jesu Hellige Navn), 6/1 (Hellig Tre Konger) og 
7/1 (Barnedåb). Se messetider nedenfor. 
 

Biskop Schneider i Kiel 
Biskop Athanasius Schneider (Kazakhstan) er en 
af Kirkens stærkeste stemmer til støtte for for 
den traditionelle liturgi og troslære. Han er 
blandt andet kendt for sin bog Dominus Est (”Det 
er Herren”, 2008) om liturgien, og i de seneste 
år har han været en stærk stemme i forsvaret for 
Kirkens lære om Ægteskabets uopløselighed.  

Biskop Schneider besøger Kiel lørdag den 25. 
februar, hvor han vil fejre messe og holde fore-
drag. Sankt Karl Borromæus Gruppen planlægger 
at organisere en fælles rejse fra København, 
nærmere information følger i næste nr. af BP. 

 

Opdatering af hjemmeside 
Sankt Karl Borromæus Gruppens hjemmeside har 
gennemgået en teknisk opdatering, som i fremti-
den vil tillade os mere løbende at bringe nyheder 
om messerne i København og åndelig inspiration 
fra det katolske ind- og udland. Allerede nu kan 
man således finde dagens liturgiske tekster på 
siden (indtil videre på engelsk). Besøg os derfor 
ofte på www.katolikker.dk  
 

 Derfor den traditionelle Messe - 9  
 

I Motu Propriet Summorum Pontificum fastslog 
Pave Benedikt XVI at de to former af den romer-
ske ritus skal anerkendes og behandles med 
samme respekt, fordi Kirken forbliver den sam-
me før og efter koncilet [Vatikan II, red.]. (…) 
Fire af de liturgiske sår (fejring versus populum, 
håndkommunion, total afskaffelse af latin og 
gregoriansk sang, medvirken af kvinder som op-
læsere og akolytter) har i sig selv intet at gøre 
med den ordinære form, og de er desuden i 
modstrid med 2. Vatikankoncils liturgiske prin-
cipper. Hvis disse praksisser blev bragt til ophør, 
ville vi vende til bage til den sande lære fra 2. 
Vatikankoncil. Og dermed ville de to former af 
den romerske ritus også komme hinanden be-
tragteligt nærmere, så der - i det mindste i det 
ydre - heller ikke ville være noget brud mellem 
Kirken før og efter koncilet. Hvad angår de nye 
offertoriebønner, er det ønskeligt at Den hellige 
Stol erstatter dem med de tilsvarende bønner 
fra den ekstraordinære form, eller i det mindste 
tillader brugen af dem ad libitum. På den måde 
ville bruddet mellem de to former også blive 
undgået i det indre, og ikke kun i det ydre. Brud 
i liturgien er præcist hvad koncilsfædrene ikke 
ønskede. Koncilets referater bevidner dette. (…)  

Blandt de nødvendige betingelser for en 
frugtbar ny evangelisering, er hele Kirkens vid-
nesbyrd gennem den offentlige liturgiske for-
kyndelse. Den skal omfatte i det mindste to 
aspekter af den Guddommelige forkyndelse:     
1) Den hellige Messe skal igen over hele verden, 
også i den ordinære form, fejres i en indre og 
derfor nødvendigvis også ydre ”om-vendelse til 
Gud”. 2) Lad de troende knæle for Kristus under 
den hellige Kommunion (…)  

Tak Gud, at Pave Benedikt har taget to kon-
krete skridt mod en tilbagevenden fra det litur-
giske (…) exil, ved at udgive Motu Propriet 
Summorum Pontificum, og ved at genindføre 
den traditionelle ritus for kommunionen. 

Biskop Athanasius Schneider,  
Den ekstraordinære form og den ny evangelisering, 2012  

 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i Danmark  
Sø.1/1 (Herrens Omskærelse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Ma. 2/1 (Jesu Hl. Navn) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18.15 
Fr. 6/1 (Hellig Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 8.15 
Lø. 7/1 (Barnedåb) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 11 
Sø. d. 15/1 (2. Sø. e. Hl. Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Sø. d. 29/1 (4. Sø. e. Hl. Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Sø. d. 5/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 

Evt. ændringer meddeles på 
www.katolikker.dk  
 
Få BP på email: skriv til  
jacob.schwartz@dadlnet.dk 
 
Ansvarshavende: C. Winsløw  
(cawidk@yahoo.dk) 

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund  (hver søndag, dog ikke i juli) 
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralstation. 

Skt. Karl Borromæusgruppen er en uformel gruppe af lægfolk som er knyttet til den ekstraordinære form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969. 
Gruppen består af alle som udfører praktiske opgaver ifm. messerne, fx som sanger, ministrant, medarrangør af receptioner etc. Bare kontakt os hvis du vil være med! 
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