
 
 

Bed for fader Paul Marx! 
Det har ikke kunnet undgå nogens opmærksom-
hed, at vores kære fader Paul Marx gennem de 
seneste måneder har taget trinene op til Alteret 
med tungere skridt end tidligere. Han har fået 
tid til den længe ventede hofteoperation midt i 
september. Vi opfordrer alle til forbøn for en 
succesfuld operation og fader Pauls snarlige bed-
ring. 
 

Pontifikalmesse i København 
Søndag den 20. august fejrede biskop Czeslaw 
Kozon højtidelig Pon-
tifikalmesse i Jesu 
Hjerte kirke. Godt 
100 katolikker over-
værede denne mes-
se, som blev fejret 
for at markere 10-
året for Motu Propri-
et Summorum Pontifikum.  

Vi vil også i den kommende tid fortsætte ar-
bejdet på at virkeliggøre den liturgiske fred, som 
Motu Propriet ønskede, ved at Messen efter den 
ekstraordinære ritus bliver tilgængelig i Køben-
havn på alle årets søn- og helligdage - således 
som 40 troende allerede anmodede om i 2007. 
 

Brudemesse i Randers 
Et ”hjertelig til lykke” skal også herfra lyde til 
Ida og Kristoffer Sloth Kristensen, som 5/8 ind-
trådte i ægtestanden ved en Brudemesse fejret i 
den gamle ritus. Messen blev fejret i Sct. Mor-
tens kirke i Randers, med pastor Jan Hansen som 
celebrant og p. Paul Marx som prædikant. Ida og 
Kristoffer har gennem flere år gjort et stort ar-
bejde for at udbrede kendskab og adgang til den 
traditionelle messe i Jylland. Vi bringer nedenfor 
et billede fra ceremonien. 

 

 Hvorfor den traditionelle Messe? 
 

Der er mange, som mener at Novus Ordo (den 
nye messe) har en naturlig fordel ift. den gamle 
messe, fordi den har en tre-årig cyklus af søn-
dagslæsninger og en to-årig cyklus af hverdags-
læsninger, såvel som længere mere talrige læs-
ninger ved messen, i stedet for den gamle et-
årige cyklus, med normalt kun to læsninger i 
hver messe (epistel og evangelium). Hvad disse 
overser, er det faktum at konstruktørerne af 
Novus Ordo samtidig fjernede de fleste af de 
bibelske henvisninger, som udgør essensen af de 
faste bønner i den gamle messe, og i stedet 
nedkastede et væld af læsninger uden meget 
hensyn til disses indbyrdes sammenhæng. Når 
det kommer til bibelske læsninger, opererer den 
gamle ritus med to beundringsværdige princip-
per: først, at læsningerne er udvalgt ikke for 
deres egen skyld (”for at komme igennem så 
meget af Skriften som muligt”) men for at oply-
se betydningen af dagens fest; dernæst, at be-
toningen er på en mysteriets pædagogik, snare-
re end på belærende instruktion. Men andre ord 
er læsningerne ved messen ikke tænkt som en 
ærværdig søndagsskole, men som en fortløben-
de indvielse i Troens mysterier. Læsningernes 
mindre antal, deres korthed og liturgiske betyd-
ning, og deres gentagelse fra år til år, gør dem 
til et kraftfuldt virkemiddel for den åndelige 

dannelse og forberedelse til det 
Eukaristiske Offer. 

Dr. Peter Kwasniewski, Dec. 2015 
Kilde: https://onepeterfive.com/ten-

reasons-to-attend-the-traditional-latin-
mass/ 

 

Populus Summorum Pontificum 
Ordret betyder overskriften: ”Summorum Ponti-
ficum Folket”. Det er samtidig navnet på den 
valfart, som hvert år samles i Rom for at marke-
re vor taknemmelighed for Motu Propriet ”Sum-
morum Pontificum” (SP), der trådte i kraft 14/9 
2007.  SP har befæstet dette ”folk” i Kirkens 
midte, ved at gøre fejringen af sakramenterne 
efter den traditionelle ritus stadig mere tilgæn-
gelig over hele verden.  En mindre gruppe fra 
Danmark deltager igen i år. Læs mere på  
https://unacumpapanostro.com/   

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 3/9 (13. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 17/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 1/10 (17. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk  

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, kl. 16   
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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