
     

      
 
 

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! 
 

Til lykke, Josefine! 

 
Josefine Schwartz modtog den første hellige kom-
munion ved den traditionelle Messe 30/9. Vi øn-
sker hende og familien hjertelig til lykke! 
 

Liturgisk katekese for voksne 
Lex Orandi – Lex Credendi : ”Som man beder, tror 
man”. Man kunne også, lidt enklere sige: uden 
bøn, ingen tro. Derfor er det en central del af det 
at kende sin tro at vide, hvordan man beder. Og i 
særdeleshed at vide, hvordan og hvorfor Kirken 
beder. For Kirkens højeste bønsform, liturgien, 
ikke blot henvender sig til Gud, men bringer også 
Guds kraft til os i de sakramenter, som liturgien 
formidler. Ja, i den hellige Messe, kommer Gud 
selv, med Legeme og Blod, til Kirken, til os. Derfor 
taler vi også om den hellige liturgi. Og nu er chan-
cen der for at få et mere vidende – man kunne 
måske sige ”modent” – forhold til liturgien, og 
særlig den hellige Messe, gennem en række kate-
ketiske oplæg, som pp. Paul Marx og Jan Hansen 
holder i forbindelse med messerne her i efteråret: 

Sø. 4/11: Den hellige Messe del 1 
Sø. 18/11: Den hellige Messe del 2 
Sø. 2/12: Hvorfor den traditionelle Messe? 

Alle foredragene afsluttes med mulighed for 
spørgsmål, og afholdes kl. 16.00-17.30 i Jesu 
Hjerte kirkes menighedslokaler (Stenosgade 4A; 
der sættes skilte op). Der vil også være en kop 
kaffe i pausen. Alle er velkomne! 
 

 
 

Hvorfor den traditionelle Messe? 
Pavernes ansvar har altid været, at Kristi Kirke 
tilbeder Guds Majestæt i en værdig gudstjeneste 
"til lov og pris for Hans navn" og "til gavn for hele 
Hans hellige Kirke". 

Pave Benedikt XVI, indledningsordene i Motu Proprio 
Summorum Pontificum (2007). 

 

Valfarten til Rom 26-28/10 
Ca. 50 skandinaviske katolikker deltog i valfarten 
til Rom omkring Festen for Kristus Konge. Under 
ledelse af Biskop Czeslaw takkede katolikker fra 
hele verden for Pave Benedikts Motu Proprio som 
gengav den traditionelle messe sin fulde plads i 
Kirken. Billeder på www.katolikker.dk ! 
 

NYT: Middag efter messen 
En kreds af deltagere i den traditionelle messe 
har besluttet at starte et nyt initiativ mhp. at de, 
der har tid og lyst, kan mødes og spise efter mes-
sen på visse søndage. I første omgang planlægges 
fællesspisning på flg. søndage (efter den traditi-
onelle messe kl. 18): 4/11, 16/12 og 6/1. For at 
gøre det overkommeligt økonomisk og tidsmæs-
sigt, vil der blive bestilt mad udefra, som indta-
ges i menighedslokalerne.  Pris per person: 75 kr. 
for et enkelt måltid inklusive drikkevarer, halv 
pris for børn under 12 år, gratis for børn under 2 
år.  Man skal tilmelde sig ved senest lørdag kl. 12 
at sende en mail til ulfmbecker@outlook.dk, eller 
alternativt SMS til 30 24 67 92; betaling samtidig 
via mobilepay til dette nummer (med mindre an-
det aftales). Angiv venligst navn og antal på del-
tager(e) ifm. tilmelding. 
 

Det bliver også jul i år! 
Det er en stor glæde allerede nu at kunne med-
dele, at den traditionelle Messe også fejres i ju-
ledagene i år, på flg. datoer og tidspunkter: 
22/12 kl. 7.30 (Rorate-messe – husk sidste år!) 
23/12 kl. 18 -- 24/12 kl. 10 -- 25/12 kl. 18 –-  
27/12 kl. 18.30 -– 30/12 kl. 18 –- 31/12 kl. 10 

Flere detaljer om julens program i næste BP. 
 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 4/11 (Alle Helgen, Ext.) i Jesu Hjerte kirke, kl 18  
Sø. d. 18/11 Levitmesse (6. Sø. HTK, forskudt)  i Jesu Hjerte kirke, kl 18 
Sø. d. 25/11 (Sidste Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 9 (OBS!) 
Sø. d. 2/12 (1. Sø. i Advent)  i Jesu Hjerte kirke, kl 18 
Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk  

 
Få vores nyhedsmail 
med BP hver måned 
ved at tilmelde dig på 
www.katolikker.dk  
 

Hver søndag: Messe i Skt. Laurentii kirke, Kastanjegatan 19, Lund, kl. 12.30  
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Laurentii er nær Lunds centralstation. 
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