Glædelig Påske!
I år begynder påsketiden 1. april, og vi fejrer
messe kl. 18 i Jesu Hjerte kirke. Selvom mange
vil læse disse linier inden vi er nået så langt,
ønsker vi allerede læserne en velsignet påske!

Pinsevalfarten til Chartres
Europas
største
vandrende valfart,
med over 10.000
deltagere i alle aldre (dog hovedsageligt 16-26), går over
de tre dage i pinseferien (19/5-21/5)
den
traditionelle
pilgrimsrute
fra
Notre Dame i Paris
til Notre Dame i
Chartres. Interesserede kan slutte sig
til den skandinaviske gruppe via facebookgruppen www.facebook.com/valfart - man arrangerer
selv rejse og tilmelding, men kan få tips til hvordan det bedst gøres. Man kan også læse mere om
selve valfarten på hjemmesiden www.ndchretiente.com

Sommerlejren 2018
Med påske og forårstid nærmer
også sommeren sig, og mange begynder at planlægge ferietiden. Derfor vil vi gøre opmærksom
på, at der i den sidste uge i juli – som de foregående år – vil være lejlighed til at deltage i den
traditionelle sommerlejr på Klitborg, nærmere
bestemt 21/7-28/7 (fra lørdag til lørdag). Årets
lejrpræst er pastor Jan Hansen. Den traditionelle
messe fejres dagligt, og der vil være mulighed
for såvel åndelige foredrag og vejledning, som
gåture og badning på den nærliggende Kattegatstrand. Det er også muligt at deltage nogle få
dage.
Se nærmere om program, tilmelding mv. på
www.katolikker.dk/sommerlejr.pdf

Hvorfor den traditionelle messe?

Sigrid Undset, katolik og norsk Nobelpristager i
litteratur, beskriver hvordan en kultiveret, men
ikke-troende norsk student oplever Messen:

Han havde aldrig været inde i en katolsk kirke…
Han prøvede at forstå betydningen af hvad præsten foretog sig foran alteret. Men manden
vendte ryggen til folket hele tiden, og de kunne
ikke høre et ord af hvad han hviskede deroppe,
mens han bevægede sig. Og lidt efter lidt, idet
Paul opdagede at handlingen måtte være i fuld
gang (…) følte han en art spænding. Hvorfor var
det så, ja, smukt på sin egen måde; han kunne
pludselig fatte, hvad folk mente, når de talte
om den usynlige Gud – han kunne forestille sig
at præsten og menigheden var forsamlede for
at tilbede et eller andet usynligt. Denne form
for gudstjeneste kunne ikke tænkes at have
nogen anden betydning, for præsten vendte sig
slet ikke mod menigheden eller tog sig af den;
det var mere som om denne mand tog føringen i
alles tilbedelse, eller hvad det nu var. Og for
første gang i sit liv tænkte han at han kunne
fornemme en mening i en gudstjeneste – i denne
stille tilbedelse kunne han forestille sig at et
Væsen var til stede for at tage imod de tilstedeværendes sjæle. Naturligvis måtte det have
været en lignende form for kristendom, som
havde besiddet den nødvendige kraft for at blive så vældig udbredt – men da måtte det have
været før den blev til den prædiken-religion,
der havde nået hans land.
Sigrid Undset, Gymnadenia, 1929.

Valfart til Rom, oktober 2018

Omkring festen for Kristus Konge (26/10-28/10)
organiseres den 11. Summorum Pontificum valfart til Rom, hvor katolikker fra hele verden
samles for at markere deres taknemmelighed
for, at Paven i 2007 atter lod den traditionelle
Messe indtage sin retmæssige plads i Kirken. I år
fejres flere af de store liturgier af Biskop Czeslaw! Der arbejdes på at arrangere prisbillig
overnatning i et centralt beliggende kloster i
Rom, mens man selv arrangerer sin rejse dertil.
Interesserede i overnatning bedes henvende sig
til den danske gruppe, dk.sumpont@gmail.com

Messe efter ekstraordinær ritus i København

Evt. ændringer meddeles
på www.katolikker.dk

Sø. d. 1/4 (Påskesøndag) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Få BP på email: skriv til
Sø. d. 15/4 (2. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
jacob.schwartz@dadlnet.dk
Sø. d. 29/4 (4. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Ansvarshavende: C. Winsløw
Sø. d. 6/5 (5. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
(cawidk@yahoo.dk)
Yderligere messer annonceres på www.katolikker.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!

