
 
 

Det bliver jul igen i år! 
I tiden omkring jul fejres den traditionelle messe 
igen i år ganske hyppigt. Detaljer om sted mv. 
kommer i næste nummer af BP, men allerede nu 
bør flg. datoer og tidspunkter indføres i din ka-
lender, hvis du er i København og vil fejre Jule-
festen optimalt: 23/12 kl. 8, 24/12 kl. 9, 25/12 
kl. 9, 27/12 kl. 18, 31/12 kl. 9, 1/1 kl. 18 og 7/1 
kl. 9. Nogle af disse datoer er søndage, men i 
denne tid fejres Messen som det fremgår ikke 
altid kl. 18. 
 

Gode nyheder fra England 
Institut Kristus Konge (ICRSP) har i de senere år 
fået overdraget en række historiske kirker, som 
ellers var taget ud af brug – mest markant ”Dome 
of Home” i New Brighton nær Liverpool, samt St. 
Walburge’s basilika i Preston, hvor Instituttet i 
september overtog endnu en kirke, Shrine Church 
of St Thomas of Canterbury and the English Mar-
tyrs (se klip fra den imponerende åbningsmesse 
24/9 på https://youtu.be/cjZDKkfS8WA). Bi-
skoppen af Lancaster har desuden indbudt Insti-
tuttets søsterkommunitet, ”Tilbedelsessøstrene 
af Jesu Kristi hellige hjerte” til at åbne et or-
denshus i den tidligere præstegård ved St. Augu-
stine kirken i Avenham, hvor Instituttet også vil 
etablere en skole (for børn). Og så er der ved at 
opstå en ny mulighed for de mange engelskta-
lende unge mænd, som hvert år drager til Chica-
go for der at blive optaget på forskolen til semi-
nariet i Gricigliano. Det vil nemlig fra november i 
år blive muligt at gennemføre det første års stu-
dier i England, når Instituttets nye præ-
seminarium åbner i New Brighton. Undervisnin-
gen på hoved-seminariet i Gricigliano foregår på 
fransk, så forberedelsen består også i at tilegne 
sig de nødvendige kundskaber på dette sprog.  
 

Vidste du… 
 At FSSP har en dansk præst i Amsterdam ? 
 At to danskere i år påbegynder præsteuddan-

nelsen hos Institut Kristus Konge? 
 At der er en dansk novice på det traditionelle 

benediktinerkloster Silverstream i Irland? 
 At FSSP har præsteuddannelse på tysk i Wigrat-

zbad (Sydtyskland) og på engelsk i Nebraska? 

 Hvorfor den traditionelle Messe? 
I alle lande, hvor der findes katolikker, er der 
nu præster, ordensfolk og lægfolk som med 
stort håb og med stor kærlighed øser rige nåde-
gaver fra usus antiquior [den gamle liturgi]; ikke 
som en protest, men som følge af langvarige og 
ydmyge anmodninger fra de troende gennem 
årene. Det er den messe som ved Alteret nære-
de utallige helgener gennem det sidste årtusin-
de. Det er den messe, som vi – i min generation 
– alle voksede op med. Det er messen, som igen 
opdages med nysgerrighed og fromhed af unge 
familier, af mennesker som ærer Kirkens nedar-
vede tradition. Naturligvis taler den gamle form 
ikke til alle. Vores tid er en speciel periode i 
historien, hvor forskellighed og pluralisme og 
deltagelse er nye kodeord som former fælles-
skaber. Kun tidens fylde kan vise om disse ten-
denser holder eller ej.  Den ordinære form af 
messen siges af nogle at passe til vor tids religi-
øse følelser og folks behov for at komme sam-
men for at høre og tale om deres erfaring af 
Gud i modersmålet, og at række ud til hinanden 
i dagens samfund som er mere og mere uperson-
ligt, mindre klassedelt og struktureret, og hvor 
formløsheden er den nye norm.  Og alligevel 
finder vi, lige rundt om 
hjørnet, katolikker som med 
lethed tilbeder vore forfæd-
res Gud i et højtideligt 
sprog, og priser Gud med 
røgelsens duft, poesi, ikoni-
ske bønner, hellige riter og 
en skat af kirkemusik. 

Biskop Joseph Perry, 21/9 2017 
Kilde: 

http://www.newliturgicalmovement.org/2017/09/ bishop-
perry-on-summorum-pontificum-10.html  

 
 

Primitsmesse i Kiel 
Søndag d. 19. november fejrer p. Roland Weiss 
(FSSP) primitsmesse i Kronshagen nær Kiel. Mes-
sen fejres som altid kl. 8.30 i Skt. Bonifatius-
kirken, Wildhof 9. Yderligere information kom-
mer på http://alte-messe-im-norden.de.  
 

Messen i Stockholm  
Husk også, at den traditionelle messe fejres 
dagligt i Stockholm. Se: http://sanctamissa.se. 
 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 5/11 (Alle Helgen) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 19/11 (24. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 3/12 (1. Sø. i Advent) 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! 


