
 
 

Barnedåb 24/6 
Det er en stor glæde at kunne meddele, at Då-
bens Sakramente meddeles Gideon og Maria Ert-
ners nyfødte datter og tredje barn lørdag den 
24/6 kl. 14 i Sankt Augustins kirke på Østerbro, 
hvor der også fejres messe efter ekstraordinær 
ritus. Alle er hjertelig velkomne! 
 

Valfart til Rom  
Siden 2012 har der været afholdt en internatio-
nal valfart til Rom med den ekstraordinære form 
af den romerske liturgi som omdrejningspunkt. I 
år finder den sted 14.-17.9, og markerer 10-året 
for Motu Propriet Summorum Pontificum. Også i 
år vil der være danske deltagere. Der arrange-
res ikke fællesrejse, men man kan få yderligere 
oplysninger på https://unacumpapanostro.com/ 
og hos Carsten Günther, carstengunther@city.dk. 
 

Kirkeslør/mantilla – hvorfor, hvordan? 
Hvis man har været til tra-
ditionel messe, vil man nok 
have lagt mærke til at en 
del kvinder under messen 
bærer en hovedbeklæd-
ning, som ligner et lille slør – ofte sort eller 
hvidt. Vi er blevet opfordret til at fortælle om 
denne skik og ikke mindst, hvordan man rent 
praktisk kan tage den op. Formelt var det fra 
Oldkirken og indtil 1983 obligatorisk for katolske 
kvinder at tildække håret under den hellige Mes-
se. Den bibelske basis for denne praksis er Pau-
lus’ første brev til korinterne (11,2-16). Den hel-
lige Jomfru afbildes også næsten altid med håret 
tildækket, og katolske ordenssøstre bærer slør 
som en del af deres ordensdragt. Alice von Hil-
debrandt skriver som en kort begrundelse for 
denne ældgamle praksis: “Tilhyllelsen er et tegn 
på hellighed, og det er et særligt privilegium for 
kvinden at hun går tilhyllet ind i kirken”. Der er 
sagt meget andet om denne praksis, men det 
skal her slås fast, at den ligesom andre ydre for-
mer kun har værdi, hvis den følges ad med en 
indre disposition: her især kærligheden til Kir-
kens Tradition og ønsket om at hellige sig tilbe-
delsen af Gud i Hans hellige rum. Det skal også  

 Det liturgiske år: Pinse 
 

Pinsens Mysterium indtager en så fremtrædende 
plads i den kristne forkyndelse, at det ikke kan 
undre at Kirken, i sin liturgi, fejrer det på 
samme niveau som Påskehøjtiden. Påsken er 
menneskets forløsning ved Kristi sejr; Pinsen er 
den Hellige Ånds overtagelse af det forløste 
menneske. Kristi Himmelfart er det mellemlig-
gende mysterium: det fuldbyrder Påsken, ved at 
indsætte Gud-Mennesket, der har besejret dø-
den, over os, ved Faderens højre hånd; samtidig 
forberedes Helligåndens mission på vor jord. 
Denne mission kunne ikke begyndes før Jesus 
var blevet opløftet, som evangelisten Johannes 
(7, 39) fortæller os; og mange grunde for dette 
er også blevet givet af kirkefædrene. Det var 
nødvendigt, at Guds Søn, som sammen med Fa-
deren i den Guddommelige essens, udsendte 
den hellige Ånd til Jorden. Den mission, som 
udgår fra den tredje af de guddommelige Per-
soner, er fortsættelsen af den mystiske og evige 
mission af den treenige Gud. Faderen sendes 
ikke, hverken af Sønnen eller af Helligånden, 
fordi Han ikke udgår fra dem. Sønnen sendes til 
menneskene af Faderen, som er Hans evige op-
hav. Helligånden sendes af Faderen og Sønnen, 
fordi Han udgår fra dem begge. For at Helligån-
dens sendelse kunne give Sønnen større ære, 
kunne den ikke finde sted før det inkarnerede 
Ord var indsat ved Faderens højre hånd. Hvor 
umådelig er ikke den menneskelige naturs her-
lighed, efter at den blev forenet i sin essens 
med Guds Søns Person, i og med denne sendelse 
af Helligånden! Og idet vi kan sige, i fuld sand-
hed, at Helligånden blev sendt af Gud-
Mennesket!  

Dom Guéranger, Det Liturgiske År, 1867. 
 

 slås fast, at det nu er en helt frivillig praksis. 
I mange lande er det almindeligt at bruge en 
såkaldt mantilla, et broderet hovedtørklæde, 
normalt hvidt for ugifte, og sort for gifte kvin-
der. Man kan købe en mantilla på netsteder i 
udlandet, som findes ved at søge på fx ”mantil-
la”+”catholic”+”uk” (”uk” for at undgå toldud-
gifter ved indkøb uden for EU). 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 4/6 (Pinsedag) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Ma. d. 5/6 (2. Pinsedag) i Jesu Hjerte kirke, kl. 9 
Sø. d. 18/6 (Kristi Legemsfest) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Lø. d. 24/6 (Johs. Døberen, Barnedåb) i Sankt Augustins kirke, kl. 14 
Sø. d. 25/6 (Peters og Pauls Fest), i Jesu Hjerte kirke kl. 18 
Sø. d. 2/7 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, 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! 

https://unacumpapanostro.com/
mailto:carstengunther@city.dk
http://www.katolikker.dk/

