
 

”Dobbelt-dåb” i Randers 
Lørdag den 30. juni kl. 14 sker det noget helt 
ekstraordinært i Jesu Hjerte kirke i Randers: to 
børn døbes på samme dag i den traditionelle 
ritus, hvorefter der fejres messe i samme ritus. 
De to børn, der døbes, er fam. Houth Vrangbæks 
tredje barn, og fam. Sloth Kristensens første. Vi 
ønsker familierne hjertelig til lykke! Den gamle 
messe er de unges messe – også i Jylland. 

 
Traditionel barnedåb i Randers i 2017 

 

Ekstra messe til Sankt Hans 
Der fejres ekstraordinært traditionel messe på 
Festdagen for Johannes Døberens Fødsel, sø. d. 
24/6 kl. 18 (Jesu Hjerte kirke, København). 
 

Pinse og søndagene derefter 
Kirkeåret er i den traditionelle katolske kalender 
inddelt i en række perioder, hver med deres re-
ference til menneskeslægtens forhold til Gud, 
som det har skiftet gennem historien. Det begyn-
der med adventstiden, som svarer til tiden før 
Jesu fødsel, dvs. den tid, hvor Gudsfolket vente-
de den Salvedes komme. Så følger Jesu tid på 
Jorden, fra Jul til Kristi Himmelfart. Til Pinse 
fejrer vi Kirkens fødsel ved Helligåndens komme 
over Apostlene. Tiden efter Pinse er ikke spor 
ordinær, men svarer til ”Helligåndens tidsalder”, 
hvor Kirken gennemlever historiens omskiftelser 
under Helligåndens beskyttelse. Epistlerne læg-
ger vægt på Apostlenes vejledning af de troende 
i Kirkens første dage, som sammen med Kristi 
undervisning er grundlaget for Kirkens lære og liv 
indtil de sidste tider, hvor Kristus skal komme 
igen. Søndagene efter Pinse, og særlig de aller-
sidste, minder os derfor også om, at vi lever 
i ”den sidste tidsalder” – den eskatologiske tid.   

 Hvorfor den traditionelle messe? 
Julien Green (1900-1998) var en stor fransk-
amerikansk forfatter og medlem af Académie 
française. Han konverterede til katolicismen i 
1916, sammen med det meste af familien. I bo-
gen Ce qu’il faut d’amour à l’homme (Plon, 
1978) skriver han om sin optagelse i Kirken:  
 

Med hånden på Evangeliet læste jeg afsværgel-
sen [af det protestantiske hæresi, red] med klar 
og, sagde man mig senere, lysende stemme. Da 
jeg udtalte disse ord med stor alvor, havde jeg 
en følelse af at brænde. Jeg husker særlig den 
stærke bevægelse, med hvilken jeg læste denne 
passage: ”Jeg bekender, at ved Messen gives 
Gud det sande offer, som udfrier de levende og 
de døde, og at i Eukaristiens Allerhelligste Sa-
kramente findes virkelig, reelt og substantielt 
Vor Herre Jesu Kristi Legeme, Blod, Sjæl og 
Guddommelighed, idet en forvandling finder 
sted, så hele brødets substans bliver til Hans 
Legemes substans, den forvandling, som Kirken 
kalder Transsubstantiation.” (pp. 78-79) 

Om sin oplevelse af liturgireformen skriver han: 

Jeg husker at jeg vendte bladene i min messe-
bog, og forsøgte at genkende noget der lignede 
en messe. Forgæves. Hvad Anne [JGs søster, 
red.] og jeg oplevede (...) var en ret grov efter-
ligning af den anglikanske gudstjeneste som vi 
kendte fra barndommen. (…) Da denne mærke-
lige ceremoni var til ende, spurgte jeg min sø-
ster: Hvorfor konverterede vi? (p. 138) 

Jeg var 16 år da jeg svor troskab mod Tridenti-
nerkoncilets messe, og nu [i 1969, red.] ville 
man forbyde mig at deltage i den. (…) Tror vi, 
eller tror vi ikke, på Messens hellige Offer? I 
hvilken forstand er vi romerske katolikker, eller 
bevæger vi os mod en tro som er klar til at give 
indrømmelser til protestantismen? Jeg anerken-
der Pavens autoritet, og enhver tanke om at 
forlade Kirken fylder mig med rædsel. Jeg for-
bliver tro mod min trosbekendelse fra 1916 og 
vi ikke afvige den mindste smule fra den. Det er 
umuligt at begrunde, at det at foretrække Skt. 
Pius d 5.’s messe [den trad. Messe, red.] skulle 
være en oprørsk handling. (p. 151)  
 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 3/6 (Kristi Legemsfest) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 17/6 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 24/6 (Sankt Hans) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 1/7 (Festen for Kristi Dyrebare Blod) 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! 

http://www.katolikker.dk/
http://www.katolikker.dk/

