
 
 

 
De nye kvindelige klostre 
På verdensplan er der i dag under halvt så mange 
ordenssøstre i dag som der var i 1965; i lande som 
USA er faldet ca. 72%, samtidig med at 
gennemsnitsalderen er 74. Så meget desto mere 
glædeligt er det, at der trods disse tal er vækst i 
de mest traditionelle, kontemplative ordner, hvor 
nye klostre grundlægges.  I dag er det ikke 
management-spiritualiteten, som får unge 
kvinder til at vie deres liv til Gud – men så 
traditionelle figurer som den hellige Thérèse af 
Lisieux og den hellige Benedikt af Nursia. Ligesom 
i de præstelige selskaber, som har mange kald, er 
mange af de nye, fremgangsrige klostre også 
knyttet til en genopdagelse af den traditionelle 
liturgi. Vi vil her nævne to markante eksempler i 
USA; man kan læse mere om i de angivne links: 

 
 

- Benediktinerinderne af St Mary i Missouri, hvis 
nye klosterkirke blev indviet 9/9, og som 10/9 
blev ophøjet til Abbedi, 

- Det nye Karmel i Fairfield, Pennsylvania, som 
blev indviet i august 2018, som det seneste af 
flere traditionelle karmeliterklostre i det øst-
lige USA, der er ved at sprænges af nye kald. 

 
Ligesom præsteskabet er også ordenslivet i disse 
år ved at genfinde de traditionelle rødder, gen-
nem hvilket både de og lægfolket finder åndelig 
næring og støtte. 
 

Barnedåb og messe i Randers, 20/10 
Lørdag den 20. oktober fejres traditionel barne-
dåb og messe i Jesu Hjerte kirke, Randers, kl 12. 
Alle er hjertelig velkomne. Det bliver den tredje 
traditionelle barnedåb i Randers i år!  
 

 
 

Hvorfor den traditionelle messe? 
De fleste af vore store 
helgener kendte kun én 
messe: den traditio-
nelle. Vedstående teg-
ning viser den unge Skt. 
Thérèse i bøn sammen 
med sin hellige far, i 
karmelitternes kapel i 
Lisieux. Hun beskriver 
her i digtform den lykke 
det var for hende at 
tjene i klosterets sakri-
sti: 
 

Hernede er vor søde Gudstjeneste 
At berede for alteret 
Offerets brød og vin 
Som bringer Himlen til Jorden. 
 

Der er ingen dronninger på Jorden 
Som er lykkeligere end vi 
Vor Gudstjeneste er en bøn 
Som forener os med vor Brudgom.  
 

Vi bærer en hellig skinsyge 
for vore hænders værk 
for den hvide hostie 
Som skal tilsløre Guds lam. 
 

Men Hans kærlighed har valgt os 
Han er vor Brudgom og vor ven 
Vi er også hostier 
Som Jesus vil forvandle til Sig. 

Kilde: Karmelitternes Arkiv, Lisieux 
 

Katekese om liturgi 
I løbet af efteråret vil der være mulighed for at 
komme til katekese om liturgien, og særlig den 
ekstraordinære form. Oplæg med mulighed for 
spørgsmål afholdes på flg. søndage: 21/10, 
4/11, 18/11 samt 2/12 – alle dage kl. 15.30-
17.30 (med efterflg. messe kl. 18) i Jesu Hjerte 
kirke. Se nærmere program på Facebook samt på 
www.katolikker.dk. 
 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Fredag 5/10 (Votivmesse til Jesu Hellige Hjerte) i Jesu Hjerte kirke, kl. 8  
Søndag 7/10 (20. søndag efter Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 17  
Søndag 21/10 (22. søndag efter Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 4/11 (Alle Helgen, Ext.) i Jesu Hjerte kirke, kl 18  
Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk  

 
 
Få BP med vores  nyheds-
mail ved at tilmelde dig 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! 
 

https://benedictinesofmary.org/
https://www.fairfieldcarmelites.org/
http://www.archives-carmel-lisieux.fr/carmel/index.php/pn-40
https://www.facebook.com/KatolskTradition/
http://www.katolikker.dk/
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