
 

 

Messe hver søndag i juli 
I juli måned kan vi glæde os over, at Motu Pro-
priet Summorum Pontificum (offentliggjort 7/7 
2017) bliver fuldt ud virkelighed i Danmark i den 
forstand, at de troendes anmodning fra 2007 om 
messe på alle søn- og helligdage opfyldes. Mes-
serne fejres, pånær 22/7, kl. 18 i Jesu Hjerte 
kirke i København. Den 22/7 fejres messen på 
Feriehjemmet Klitborg i Odsherred, hvor en del 
af menigheden deltager i den årlige sommerlejr 
hele ugen. 

 

RIP Kard. Hoyos  
Kardinal Dario Castrillón Hoyos afgik ved døden 
18. maj 2018, i en alder af 88 år. Inden sin ud-
nævnelse til kardinal fungerede han i 25 år som 
biskop i hjemlandet Columbia, hvor han ikke 
mindst blev kendt for sin frygtløse modstand mod 
den magtfulde nar-
kotika-mafia. I Rom 
blev han leder af 
Kongregationen for 
præster, og desuden 
leder af den paveli-
ge kommission "Ec-
clesia Dei" (2000-
2009), den kommis-
sion under Troslæ-
rekongregationen, 
som tager sig af 
spørgsmål vedr. den 
traditionelle liturgi. 
Kardinal Hoyos fejrede selv denne ofte, fx den 
store pontifikalmesse i Santa Maria Maggiore 
24/5 2003, hvor fem andre kardinaler deltog. I 
2008 bekræftede han ved en pressekonference i 
London, at Pave Benedikts ønskede at den tradi-
tionelle messe skulle læses "i alle sogne".  

Kardinal Hoyos savnes og æres af mange ka-
tolikker, både i hjemlandet Columbia og over 
hele verden. Desværre må vi også notere, at 
hans minde forsøges skændet i en helt ukatolsk 
"nekrolog" i Katolsk Orientering (8/2018, p.2), 
gennem frembærelse af rygter og brug af ufine 
associationer, som ikke fortjener hverken referat 
eller kommentar.  

Hvorfor den traditionelle messe?

Kristi Stedfortræder (…) ønsker at give hele 
Kirken adgang til den latinske liturgis skatte, 
som gennem århundreder har næret det åndeli-
ge liv for så mange generationer af katolikker. 
Den hellige Fader ønsker at bevare de umådeli-
ge åndelige, kulturelle og æstetiske skatte, som 
knytter sig til den gamle liturgi. (…) Den hellige 
Fader vil give hele den romerske Kirke mulighe-
den for at fejre den hellige Messe, og sakra-
menterne efter de liturgiske bøger, som blev 
udgivet af den salige Johannes d. 23. i 1962. 
Der er i dag en fornyet interesse for denne li-
turgi, som aldrig har været afskaffet, og som – 
som sagt – betragtes som en skat. Også af denne 
grund mener den hellige Fader at tiden er inde 
til at lette adgangen til denne liturgi, ved at 
gøre den til en ekstraordinær form af den ene 
romerske ritus, således som den første kardi-
nalkommission fra 1986 [nedsat af hl. Johannes 
Paul II, red.] allerede ønskede at gøre det. (…) 
Mange menigheder spredt over hele verden har 
indtil nu været under Ecclesia Dei [kommisio-
nen, red.]. 300 præster, 79 gudviede mænd, 
300 gudviede kvinder, 200 præstestuderende, 
og mange hundrede tusinde katolikker. De unges 
interesse [for den traditionelle messe, red.] 
vokser særlig i Frankrig, USA, Brasilien, Italien, 
Skandinavien, Australien og Kina. Alene i bispe-
dømmet Campos [i Brasilien, red.] gælder det 
50 præster, omkring 50 præstestuderende, 100 
søstre og 25.000 troende.  

Kardinal Dario Castrillón Hoyos, tale til de latin-
amerikanske biskopper, 16/5 2007.  

Kilde: https://rorate-
caeli.blogspot.com/2007/05/aparecida-notes-urgent-news-
castrilln.html   

RIP Beate-Maria Olsen  
Blandt de få, som har deltaget i stort set alle 
traditionelle messer fejret i København i nyere 
tid – og i endnu flere fejret før liturgireformen – 
er Beate-Maria Olsen, som afgik ved døden 4/6 
2018. Requiem-messen i traditionel ritus blev 
sunget 27/6 i Jesu Hjerte kirke. Vi anbefaler 
hendes sjæl til hele menighedens forbøn. 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København
Sø. d. 1/7 (Letvitmesse, Kristi Dyrebare Blod) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 8/7 (7. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 15/7 (8. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 22/7 (9. Sø. e. Pinse) i huskapellet på Klitborg, kl. 11 
Sø. d. 29/7 (10. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 5/8 (11. Sø. e. Pinse) 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) 

Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården. Klitborg: se http://www.feriehjemmetklitborg.dk/
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! 


