
 
 

Ti års fødselsdag fejres med 
Pontifikalmesse 20/8 
Som omtalt i sidste nummer af BP, har pave Be-
nedikts motu proprio Summorum Pontificum (SP) 
i år 10 års fødselsdag. For mennesker gælder 
det, at der i småbarnsalderen er en vis dødelig-
hed, men når barnet har nået 10 år er det stærkt 
og levedygtigt, kan for alvor tage del i hushold-
ningen, og også begynde at lære vanskeligere 
ting. SP har sørget for, at Kirkens overlevererede 
liturgi i dag er en integreret del at Kirkens bøns-
liv. Den er ikke reserveret de godt 1000 med-
lemmer af præsteselskaber, som udelukkende 
bruger denne liturgi – den fejres nu af formentlig  
endnu flere ’almindelige’ præster verden over. 
Herhjemme gav SP i 2007 anledning til en moti-
veret ansøgning fra en gruppe katolikker om fej-
ring af messen efter gammel ritus på alle søn- og 
helligdage. Der blev tilstået messe 1. og 3. søn-
dag i måneden, hvilket for nogle år siden blev 
udvidet med messe også på 5. søndag i måneden 
(ca. 4 gange årligt). Trods det vanskelige tids-
punkt på dagen har denne messefejring nu fået 
godt fodfæste med 50-80 deltagere hver søndag - 
herunder en del børnefamlier. Småbørns stem-
mer er en fast og velkommen del af lydbilledet. 

P. Marx har betjent os som vores faste hyr-
de igennem mange år. Han må dele sin tid, da 
han også er sognepræst i Torshavn. De vakancer 
som derved opstår, har været dækket af forskel-
lige udenlandske præster. Siden sin præstevielse 
sidste år har P. Jan Hansen også beredvilligt fej-
ret messen, når han var hjemme fra studierne i 
Rom. Til efteråret vil han også vikariere i hvert 
fald tre gange. På denne måde vil der komme 
mere kontinuitet i den præstelige omsorg. Men 
målet med messe hver søndag samt undervisning 
af børn etc. skal der endnu arbejdes en del for. 

Ti års fødselsdagen fejres i vort regi med 
pontifikalmesse søndag den 20 august kl. 17.30 
i Jesu Hjerte Kirke, med efterflg. reception. Lad 
det blive en stund til at glædes over det, som er 
nået, og en inspiration til forsat bøn for at målet 
om messe hver søndag snart må blive nået. 

Ti-året fejres også med valfart til Rom 
14/9-17/9, se herom BP nr. 164. 

 Hvorfor den traditionelle Messe? 
 

I umindelige tider har paverne fastholdt det 
princip, som også skal gælde i fremtiden, at 
“hver lokalkirke må være I overensstemmelse 
med den universelle Kirke ikke blot når det gæl-
der troslæren og forvaltningen af sakramenter-
ne, men også når det gælder de liturgiske for-
mer som vi alle har modtaget fra den ubrudte, 
apostoliske Tradition. Disse former skal overhol-
des, ikke blot for at undgå vildfarelser, men 
også for at troen må blive videregivet i sin hel-
hed, eftersom Kirkens bønslov (lex orandi) sva-
rer til hendes troslov (lex credendi). 

Særlig fremstående blandt de Paver, som 
viste denne sag stor opmærksomhed, var Sankt 
Gregor den Store, som 
arbejdede for at også Eu-
ropas nye folk fik del i de  
skatte af bønsliv og kultur, 
som romerme havde sam-
let i de foregående år-
hundreder. Han bestemte 
at den form af den hellige 
liturgi – både Messen og 
Tidebønnen - som blev brugt i Rom, skulle ned-
skrives og fastholdes. Munke og nonner, især de, 
som fulgte den hellige Benedikts regel, var en 
stor støtte. Samtidig med Evangeliets forkyndel-
se viste de også i deres livsførelse det princip, 
at "intet må gå forud for gudstjenesten" På den-
ne måde har den hellige liturgi, fejret efter den 
romerske ritus, beriget mange folkeslags tro og 
fromhed, såvel som deres kultur. Som bekendt 
har Kirkens latinske liturgi i alle den kristne 

æras århundreder (…) 
inspireret talløse helge-
ner i deres åndelige liv, 
overbevist mange men-
nesker om religionens 
værdi, og beriget deres 
trosliv. 
 

Pave Benedikt XVI,  
Indledning til Motu Propriet 

Summorum Pontificum,  
7. juli 2007. 

 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 6/8 (Herrens forklarelse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 20/8 (Ekstern fejring af Jomfru Marias Optagelse i Himlen), 
Pontifikalmesse i Jesu Hjerte kirke, kl. 17.30 
Sø. d. 3/9 (13. 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   
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!) 

http://www.katolikker.dk/

