
 
 

P. Paul Marx opereret 
Efter en vellykket hofteoperation på Gentofte 
Sygehus 12/9, er p. Paul Marx (OMI) i gang med 
genoptræning i præstegården i Herlev. Vi skal 
hilse og sige tak for al forbøn – den har båret god 
frugt. Fader Paul fejrer efter planen igen den 
traditionelle messe 5/11 (Alle Helgen). 
 

RIP p. Michael Bradley  
Fra Oblatfædrene også en alvorlig nyhed: Pater 
Bradley (OMI) døde 15/9, 92 år gammel. Han 
virkede som præst i USA (1966-1980), Norge 
(1980-1989) og Danmark (fra 1989). Læserne vil 
huske hans prædiken ved den højtidelige Messe, 
der 16/8 2015 blev fejret i Jesu Hjerte kirke, i 
anledning af p. Marx’s 50 års præstejubilæum.  
 

Summorum Pontificum i Rom 
Sammen med tusinder af katolikker fra hele ver-
den deltog en mindre dansk gruppe i den valfart 
til Rom, som i dagene 14/9-18/9 markerede de-
res og mange andres taknemmelighed for Motu 
Propriet Summorum Pontificum, som fra 14/9 
2007 gjorde det muligt for alle katolske præster 
at fejre sakramenterne efter den traditionelle 
ritus. For de troende blev det samtidig – igen - 
muligt at betragte deltagelsen i en sådan fejring 
som en normal del af Kirkens liv, der i princippet 
er tilgængelig for alle. Man kan finde mange her-
lige billeder og film fra denne begivenhed på 
nettet – vi bringer blot et enkelt billede fra 
kommunionsuddelingen ved Pontifikalmessen i 
Peterskirken, lørdag d. 17/9. 

 
 

 Hvorfor den traditionelle Messe? 
Summorum Pontificum fastslog, at den traditio-
nelle ritus for Messen og sakramenterne skal 
gøres frit tilgængelig for alle Kristi troende, 
som beder om det – lægfolk, præster og orden-
folk. Det var meningen, og i vidt omfang virk-
ningen, at gøre en ende på den forargelse og 
skandale, som opstod med den splittelse i Kristi 
Legeme, der fulgte af den liturgiske reform 
efter Koncilet. (…) Pave Benedict’s brev til bi-
skopperne, som ledsagede Summorum Pontifi-
cum, gjorde desuden opmærksom på at ”også 
unge mennesker har opdaget denne liturgiske 
form, følt dens tiltrækning, og i den fundet en 
form af mødet med den hellige Eukaristis My-
sterium, som passer til dem.” Det er i voksende 
grad sandt over hele verden. Det er et fæno-
men, som en del fra min egen generation finder 
svært at forstå. Men jeg kender og kan bevidne 
disse unge mænds og kvinders – præsters og 
lægfolks - oprigtighed og fromhed. Jeg glæder 
mig over de mange og gode kald til præsteska-
bet og ordenslivet, som er vokset frem af de 
menigheder, der fejrer liturgien i den gamle 
ritus. (…) Jeg vil gerne tilføje en appel til sjæ-
lenes hyrder og især til mine biskoppelige brød-
re: disse mennesker, disse menigheder, har 
stort behov for jeres faderlige omsorg. Vi må 
ikke tillade at vore personlige præferencer, 
eller fortidens misforståelser, bliver ved at hol-
de disse mennesker på afstand.  

Kardinal Robert Sarah, 14/9 2017 
Kilde: http://www.newliturgicalmovement.org/ 

2017/09/silence-and-primacy-of-god-in-sacred.html 
 

Traditionen i Katolsk Orientering 
Bispedømmets blad bragte i nr. 13 (2017) et to-
siders tema om den traditionelle messe, som i 
anledning af 10-året for Motu Propriet præsen-
terer forskellige sider af denne messes betyd-
ning i bispedømmet. Pastor Jan Hansen forklarer 
den teologiske og pastorale betydning af Kirkens 
gamle liturgi, både for ham selv som præst og 
for Kirken som helhed. Om hvorfor yngre men-
nesker i dag foretrækker den gamle liturgi for-
tæller fire lægfolk og to af dem, som gennem 
mange år har arbejdet for at Messen må blive 
fuldt tilgængelig både i København og Jylland. 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 1/10 (17. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 15/10 (19. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 29/10 (Kristus Konge) i Jesu Hjerte kirke, kl. 17 (OBS) 
Sø. d. 5/11 (Alle Helgen) 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! 


