
 
 

Sommerlejr med Traditionen 
I uge 30 fra lørdag den 22. juli til lørdag den 29. 
juli 2017 afholdes der sommerferie-samvær på 
Klitborg med fokus på Kirkens traditionelle litur-
gi. P. Josef Bisig FSSP er igen i år lejrpræst, og 
læser messen for os hver dag. Om søndagen er 
der sungen messe, og på hverdagene er der stille 
messe før morgenmaden. Der vil være rig lejlig-
hed til skriftemål og samtale. I løbet af ugen vil 
der også være sakramen-
tal tilbedelse. Dagspro-
grammet ser i grove træk 
således ud: 

Kl. 8.15 stille messe 
Kl. 9 morgenmad 
Kl. 13 frokost 
Kl. 18.30 aftensmad 
Kl. 22 komplet 

Man er velkommen så 
mange eller så få dage 
man vil være med! 

Klitborg ligger 200 m fra Kattegat i det natur-
skønne område Sandflugtsplantagen mellem Rør-
vig og Nykøbing Sj. i Odsherred. Se også  

www.feriehjemmetklitborg.dk  
Pris per døgn for deltagelse er kr. 250, som dæk-
ker ophold og forplejning. Børn betaler halv pris 
og børn under tre år betaler et symbolsk beløb. 
Det praktiske arbejde deles vi om. Der vil også 
blive opkrævet et engangsbeløb i størrelsesorde-
nen kr. 30- 50 per person for slutrengøring. 

Man kan også besøge lejren som dagsgæst – 
afregning for forplejning efter aftale. 

Tilmelding til Cecilie Schwartz på mail        
cecilie@city.dk med angivelse af den periode 
man deltager, samt antal personer. Tilmeldings-
frist primo juni. Spørgsmål kan rettes til Cecilie 
på mail eller tlf. 3694 8878. 

 
Fra sommerlejren 2016 
 

 Det liturgiske år: Påsketiden, Maj   
Påsketiden varer til Pinse, og er lige så lang som 
fastetiden. Hvor fastetidens liturgi fordyber sig i 
fristelsens, forklarelsens og forsoningens myste-
rier, er Påsketiden en lang fejring af opstandel-
sen og den himmelske herlighed. I alle messer 
lyder det trefoldige “Halleluja”, som udtrykker 
Universets evige jubel over Kristi Opstandelse. 

Påsketiden omfatter i år også hele Maj må-
ned, Jomfru Marias måned. Siden middelalderen 
har Kirken indviet maj måned til Jomfru Marias 
ære. Jesuitterne indførte omkring 1725 den 
smukke skik, at der i katolske hjem indrettes et 
“alter” (et bedested) til ære for Maria, prydet 
med blomster og lys, og hvor familien hver dag 
holder Maria-andagt – dvs. en stund med bønner 
og salmer til Jomfru Marias ære. 
 

Påskefejringen 2017 
For første gang siden 2005 fejredes i år hele det 
traditionelle Triduum (liturgien fra Skærtorsdag 
til Påske) i København, og derudover havde vi 
den glæde at det blev muligt at fejre messe 
hele seks søndage i træk – fra Passionssøndag 
(2/4) til og med 3. sø. i Påsken (7/5). Dette om-
fattende program skyldes ikke mindst at fr. No-
ah Carter fra bispedømmet Charlotte, og fr. Jan 
Hansen fra vores eget bispedømme, med stor 
generøsitet fejrede messer for os under deres 
påskeferie fra igangværende studier i Rom. Vi er 
også tak skyldige til præsterne ved Jesu Hjerte 
kirke, og ved Sankt Augustins kirke, for med stor 
beredvillighed at finde plads til os mellem pas-
sions- og påsketidens øvrige gudstjenester. 
 

Valfarten Paris-Chartres 
Hvert år i Pinsen går ca. 10.000 katolikker de 
100 km fra Notre Dame i Paris til Notre Dame i 
Chartres – det er verdens største vandrende val-
fart, og en af kristenhedens ældste. Under val-
farten er der daglig messe i den traditionelle 
ritus, mulighed for skriftemål, sang og bøn i en 
international atmosfære, hvor de fleste deltage-
re er mellem 17 og 25 år. Er du interesseret i at 
deltage i den danske gruppe? Se mere om til-
melding mv. på www.facebook.com/valfart.  

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i Danmark  
Sø. d. 30/4 (2. sø. e. påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Sø. d. 7/5 (3. sø. e. påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Sø. d. 21/5 (5. sø. e. påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18 
Sø. d. 4/6 (Pinsedag) 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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