
     

      
 
 

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! 
 

 
Jul i København 
Som det fremgår af rammen for neden, bliver der 
mange lejligheder til at deltage i traditionel 
messe før, under og efter juletiden. Af praktiske 
grunde er der ikke et fast tidspunkt alle dage, så 
det er vigtigt at bide mærke i tidspunkterne og få 

dem ind i sin kalender. Følg 
også med på vores hjemmesi-
der hvor tilføjelser og ændrin-
ger løbende annonceres: 
www.katolikkker.dk (man kan 
også bruge vedstående QR-
kode til hurtigt at få adgang til 
siden i en smartphone). 

 

Hjemmeside og nyhedsbrev 
Vores hjemmeside, som omtalt ovenfor, er i øvrigt 
i den senere tid blevet kraftigt udvidet og forbed-
ret, og indeholder nu en række liturgiske og kate-
ketiske ressourcer, foruden nyheder og den lø-
bende annoncering af messer og arrangementer. 
Man kan også abonnere på Borromæusposten ved 
– på hjemmesiden – at tilmelde sig med email. Vi 
opfordrer alle til at gøre det, idet der også under-
tiden udsendes hastemeddelelser fx hvis det bli-
ver nødvendigt at ændre et messetidspunkt. Ny-
hedsbrevets udsendelse på papir vil gradvist blive 
udfaset, men vil indtil videre fortsat kunne hentes 
på papir i Jesu Hjerte kirke. Nyhedsstrømmen fra 
ind- og udland vil dog i stadig større grad hoved-
sageligt være at finde på hjemmesiden. 

 
 

Hvorfor den traditionelle Messe? 
I en video på youtube, som man kan se i sin hel-
hed på vores hjemmeside, fortæller en ung ame-
rikansk familiefar om sine første oplevelse af den 
traditionelle messe, og reflekterer bl.a. som flg.: 

Da Pave Benedikt udgav ”Summorum Pontifi-
cum”, som gjorde den ekstraordinære form til-
gængelig for menigheder som ønskede den, var 
der faktisk modstand mod tilladelsen. (…) Det 
var meget overraskende for mig at erfare, at der 
er strømninger i Kirken som er så fanatisk knyt-
tet til den nye form af messen, at de end ikke 
kan tolerere brugen af den form som var en selv-
følge for generationer af katolikker, som en 
grundsten i deres tro. Dette var ikke blot vore 
bedsteforældres messe, men vore oldeforældres 
og tipoldeforældres, vore tip-tip-oldeforældres, 
osv. Det er chokerende at få at vide hvor hastigt 
den blev kastet til side til fordel for hvad vi har 
nu, når dette ikke synes at have ført til et eneste 
af de resultater som blev stillet i udsigt.  
 

Katekesen fortsætter 
Husk: oplæg om messens liturgi 2/12 kl. 16-17.30 
i undervisningslokalet, Stenosgade 4. 
 

Middag efter messen 
Der er spisning efter messerne 16/12 og 6/1, i 
menighedslokalerne for de der har lyst og tid.  
Pris per person: 75 kr. for et enkelt måltid inklu-
sive drikkevarer, halv pris for børn under 12 år, 
gratis for børn under 2 år.  Husk at man skal til-
melde 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 mobile-
pay til dette nummer (med mindre andet afta-
les). Angiv venligst navn og antal på deltager(e) 
ifm. tilmelding. 
 
 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 2/12 (1. Sø. i Advent)  i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 16/12 (3. Sø. i Advent, Gaudete)  i Jesu Hjerte kirke, kl.18 
Sø. d. 22/12 (Tamperlørdag)  i Jesu Hjerte kirke, kl. 7.30 (Rorate-messe) 
Sø. d. 23/12 (4. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Ma. d. 24/12 (Vigilie til Herrens fødsel) i Jesu Hjerte kirke, kl.10 
Ti. d. 25/12 (Herrens Fødsel) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
To. d. 27/12 (Skt. Johannes, ev.)  i Jesu Hjerte kirke, kl. 18.30 
Sø. d. 30/12 (Sø. i Juleoktaven) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Ma. d. 31/12 (7. dag i Juleoktaven, Skt. Sylvester) i Jesu Hjerte kirke, kl. 10 
Ti. d. 1/1 (Juleoktaven) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 6/1 (Hl. Tre Konger) 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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