
Jul 2017 med Traditionen 
For andet år i træk fejrede pastor Jan Hansen 
juletidens messer i den traditionelle ritus i Kø-
benhavn. Det begyndte med Tamperlørdag 
(23/12) hvor messen fejres ved daggry, som 
”Rorate-messe” kl. 7.30: kirken er alene oplyst 
af kærter, og den er derfor ganske mørk ved 
messens begyndelse. Langsomt bryder dagslyset 
frem, og det ses da hvorfor Messen i Kirkens tra-
ditionelle ritus fejres vendt mod øst: vendt mod 
Kristus, det sande og evige Lys, symboliseret ved 
den opgående sol, der som bekendt står op i øst. 
Kristus er det Lys, hvis komme vi venter i Ad-
ventstiden. 

Messe ved daggry 23/12. Foto: Lisbeth Rütz. 

Resten af julens messer blev fejret på mindre 
ekstreme tidspunkter (kl. 9 og kl. 18). Selvom vi 
endnu ikke har et fuldt sogneliv i den traditionel-
le ritus, havde mange katolikker valgt at priori-
tere deltagelse i den overleverede liturgi, der 
også i denne festtid er mættet med Kirkens ufor-
anderlige tro og tegn. Foruden de egentlige ju-
lemesser (vigiliemessen 24/12, Juledag, Julesøn-
dag) fejredes også Festen for Apostlen Johannes 
(27/12), med den traditionelle velsignelse af 
menighedens vin efter messen (se billede til høj-
re), fulgt af en velbesøgt reception. Alle messer 
blev fejret som sungne messer. Tak til pastor Jan 
Hansen, til ministranter og kor, og til alle frivilli-
ge og fremmødte for at have muliggjort endnu en 
vigtig etape i genopbygningen af et traditionelt 
katolsk menighedsliv på dansk grund.

Hvorfor den traditionelle messe?
Dr. Peter Kwasinewski og Dr. Michael Foley of-
fentliggjorde 14/9 2017 (på 10-årsdagen for 
ikrafttrædelsen af Motu Propriet Summorum 
Pontificum) en fin artikel som gennemgår 10 
vigtige grunde til at deltage i den traditionelle 
messe. Vi skitserer her disse, baseret på artiklen 
(link til den fulde artikel for neden): 
1. At blive formet af den bøn, som har formet
stort set alle Kirkens helgener. 
2. Denne form af Messen lærer alle – også, og
ikke mindst, små børn – sand ærefrygt for Gud 
og Hans Frelses Mysterium. 
3. Messens universalitet: denne Messe fejres på
samme sprog og måde overalt i verden, og er 
derfor et vigtigt tegn på Kirkens enhed. 
4. Alt fokuseret på Jesu Kristi offer, uden plads
for menneskelige påfund og ”overraskelser”. 
5. Den er ”real McCoy” – ufortyndet, uforfal-
sket, autentisk katolsk liturgi. 
6. Den følger den traditionelle katolske kalen-
der, incl. de 200 helgenfester, som blev sløjfet 
eller tilsidesat i 1969-kalenderen. 
7. Denne kalender er helt centreret omkring
Kirkens store ”årstider” (ingen ”alm. søndage”).
8. Samme læsninger hvert år, jf. 6 og 7.
9. Utallige tegn på ærbødighed for den hellige
Eukaristi, både i liturgien og hos menigheden. 
10. Den traditionelle Messe handler først og
sidst om at opfylde os med Troens Mysterium. 

Fuld artikel: https://onepeterfive.com/ten-reasons-to-
attend-the-traditional-latin-mass/ 

Messe efter ekstraordinær ritus i København
Ma. d. 1/1 (Herrens Omskærelse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 7/1 (Hellig Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, kl. 9 (OBS!)
Sø. d. 21/1 (2. Sø. e. Hellige Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 4/2 (Kyndelmisse) 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! 


