
 
 

Mød Biskop Schneider i Kiel 
Biskop Athanasius Schneider (Kazakhstan) er en 
af Kirkens stærkeste stemmer til støtte for for 
den traditionelle liturgi og troslære. Han besøger 
Kiel lørdag den 25. februar, hvor han vil fejre 
pontifikalmesse og holde foredrag. Foredragets 
titel er ”Den salige Jomfru Marias sejr over vild-
farelser og heresier” (holdes på tysk). Sankt Karl 
Borromæus Gruppen organiserer en fælles rejse 
fra København med følgende program: 

Kl. 9: Afrejse fra København 
Kl. 13: Ankomst Kiel 
Kl. 14: Pontifikalmesse 
Ca. 16.30: Foredrag 
Kl. 18: Afgang mod København. 
Ca. kl. 22: Hjemkomst 

Kontakt Jacob Schwartz, hvis du har interesse i 
at deltage: jacob.schwartz@dadlnet.dk 
  

Traditionel Barnedåb 
Lørdag den 7. januar blev Finnian Niels Flanagan-
Lundström døbt efter den traditionelle ritus i 
Jesu Hjerte kirke. Vi ønsker forældre, faddere og 
hele Kirken til lykke med det nye Guds Barn! 
Barnedåb i den ekstraordinære ritus fejres oftere 
og oftere! Kun en uge før, 30/12, var der traditi-
onel Barnedåb i Randers, hvor en konvertit også 
blev optaget i Kirken 
efter det traditionelle 
ritual. 

Det kan ikke gen-
tages for ofte, at den 
ekstraordinære form 
ikke kun gælder Mes-
sen, selvom det er 
den liturgiske handling vi hyppigst overværer. 
Alle Kirkens sakramenter - og altså også dåb, 
skriftemål, firmelse, ægtevielse, præstevielse, 
og de syges salvelse - har en ekstraordinær form, 
hvor man følger de ritualer som var gyldige i 
1962, og som kun langsomt (eller slet ikke) har 
forandret sig i Kirkens lange historie før 1969. 
Summorum Pontificum indebærer, at det altid er 
muligt at bruge den traditionelle ritus, hvis man 
beder præsten (eller, for firmelse og præsteviel-
se, biskoppen) om det.   

 Derfor den traditionelle Messe - 10  
 
Motu Propriet “Summo-
rum Pontificum” er en 
beslutning af den høje-
ste Magisterium [Kirkens 
autoritet, red.] med 
virkelig epokegørende 
dimensioner. Den var 
virkelig nødvendig. Det 
hører til selve Kirkens 
natur at give Troens 
skatte af Tro (lex cre-
dendi) og Tilbedelse (lex orandi) videre til den 
næste generation, i deres fulde og hele form, 
uden afbræk. En mærkbar eller revolutionær 
ændring af troen og liturgien er i strid med Kir-
kens natur, da Kirken er en levende enhed (Kri-
sti Legeme, vinstok, Guds vingård) og ikke et 
tegnebræt eller en maskine.  

De forhindringer, som iværksættelsen af 
“Summorum Pontificum” møder, skyldes at en 
betydelig del af præsteskabet har et forstyrret 
forhold til princippet om en organisk tradition, 
og giver udtryk for en ”bruddets ånd” ift. Kir-
kens liturgiske arv. En anden grund til deres 
modstand og uvilje overfor ”Summorum Pontifi-
cum” er en mangel på selvkritik hvad angår de 
åbenlyse fejl i de post-konciliære reformer. 

Når jeg fejrer det Hellige Messeoffer i den 
ekstraordinære form, eller mere præcist, i den 
traditionelle form, erfarer og oplever jeg med 
glæde at jeg ikke er liturgiens ejer eller ”boss”, 
men virkelig kun dens tjener, som fuldbyrder 
Kirkens - Kristi Bruds - vilje og befalinger, idet 
jeg beder i den ånd og med de konkrete ord og 
bevægelser som har været Kirkens i mere end 
1000 år. Man har bevidstheden om, ned til mind-
ste rituelle detalje, at udføre en handling som 
ikke er rent menneskelig eller tidslig, men evig 
og himmelsk - om at fejre den højeste form for 
tilbedelse af den Treenige Guds uforanderlige 
Majestæt, som i sin barmhjertighed overvælder 
os med frelsende nåde. 

 
Biskop Athanasius Schneider,  

Interview med http://adelantelafe.com, januar 2017  
 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i Danmark  
 
Sø. d. 5/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Sø. d. 19/2 (Sexagesima) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Sø. d. 5/3 (1. Sø. i Fasten) 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! 


