
 

10 år i Jesu Hjerte kirke 
Søndag den 3. februar 2008 vendte den traditio-
nelle messe tilbage til Jesu Hjerte Kirke efter 
næsten 40 år.  
Fra 1996 til 2008 blev messen fejret i skiftende 
kirker og kapeller. Straks efter Pave Benedikt 
XVI’s skrivelse Summorum Pontificum i 2007 an-
modede de troende om, at messen måtte blive 
fejret i Jesu Hjerte Kirke på alle søn- og hellig-
dage. Anmodningen blev ikke imødekommet 
fuldt, men de sidste 10 år har den traditionelle 
messe dog haft et fast hjem i denne centrale og 
historisk vigtige missionskirke i bispedømmet 
med messe hver anden uge.  
Især i første halvdel af det 20. århundrede var 
Jesu Hjerte Kirke et fyrtårn af katolsk liturgi og 
åndsliv, som tiltrak både katolikker og andre, 
hvoraf mange konverterede. En af grundene til, 
at den traditionelle messe bør genindtage sin 
naturlige plads i Kirken, er netop dens åndelige 
tiltrækningskraft og dens potentiale for at vække 
konversioner og præstekald samt understøtte 
katolske familier. Det har vist sig at være gæl-
dende også i det 21. århundrede.  
Vi opfordrer alle til fortsat at bede om, at det 
må lykkes at nå frem til det oprindelige etape-
mål: Messe på alle søn- og helligdage. 

 
Søndag 3/2 2008: første traditionelle messe i 40 år 

 

Når vi fejrer Kyndelmisse 4/2 2018 er det således 
også med taknemmelighed over de første 10 år 
og over de mange præster og frivillige, som trods 
vilkårene har gjort messen hver anden uge kl. 18 
mulig. Vi kan også glæde os over, at vi fra at 
have været fuldstændig afhængige af præster 
fra udlandet er nået til, at over 90% af messerne 
fejres af dansktalende præster. Oremus! Lad os 
bede for, at de næste 10 år bliver endnu bedre! 
 

Hvorfor den traditionelle messe?
Pastor John Hunwicke, som ofte har læst messe 
i Jesu Hjerte kirke, overvejer her betydningen 
af Septuagesima-tiden, som i den traditionelle 
kalender udgør de sidste tre uger inden fasteti-
den (i år 28/1-13/2): 
I Sacrosanctum Concilium, paragraf 107, står: 
”Det liturgiske år skal revideres så de hellige 
højtiders traditionelle praksis og disciplin kan 
bevares.” Men forberedelsestiden til Fasten, 
med Septuagesima, Sexagesima og Quinquage-
sima søndag, synes at være overset i den sam-
menhæng. Denne forberedelsestid havde be-
stemt en særlig karakter. Den opstod på et 
tidspunkt, da Rom havde oplevet, tror jeg, syv 
store ulykker (…) Så Roms biskop og folk gik i 
bodfærdig bønfaldelse i de tre romerske vær-
nehelgeners (Laurenti, Pauli og Petri) basilikaer 
(…) Som Dr. Cramer oversatte den gamle kirke-
bøn til Septuagesima: “O Herre, vi bønfalder 
Dig om barmhjertigt at høre Dit folks bøn: at vi, 
som retfærdigt straffes for vore overtrædelser, 
må blive nådigt befriet, ved Din godhed og til 
Dit Navns ære.” 
Har Verden ændret sig? Har Septuagesima-
tidens anliggende mistet sin relevans? Er der 
nogen grund til at den romerske ritus fortsat 
nægter sine troende disse lærerige og relevante 
søndage som det ville være så let at genskabe, 
så de kunne nære de troendes fromhed? 
Kilde:  
http://liturgicalnotes.blogspot.dk/2011/02/still-waiting-for-vatican-ii.html 
 

Valfart til Rom, okt. 2018 
Den 7. årlige Summorum Pontificum-valfart med 
den traditionelle liturgi afholdes 26.-28. oktober 
2018. I år vil vores egen biskop Kozon lede val-
farten og fejre nogle af liturgierne.  Højdepunk-
tet bliver en procession om lørdagen gennem 
byens gader til Peterskirken efterfulgt af ponti-
fikalmesse. Valfarten slutter med fejring af Krist 
Konges Fest (sidste søndag i oktober i den tradi-
tionelle kalender). Mere information kan ses på 
https://populussummorumpontificum.com/  
En gruppe fra Danmark tager med. Programmet 
er meget fleksibelt. Vi arbejder på at arrangere 
fælles ophold og forslag til rejse (flybilletter), 
herom mere senere. Spørgsmål kan rettes til 
dk.sumpont@gmail.com.  

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København
Sø. d. 4/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 18/2 (1. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, kl. 9 (OBS) 
Sø. d. 4/3 (3. Sø. i Fasten) 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! 
 


