
     

      
 
 

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! 
 

Lær at synge gregoriansk sang 
Den gregorianske sang forbindes ofte med 
middelalderens kirkemusik, men den kan faktisk 
spores næsten 1.500 år tilbage, til tiden omkring 
pave Gregor den Store (der døde 604).  Som Andet 
Vatikankoncil bekræftede, er det derfor med 
rette, at Kirken betragter "den gregorianske sang 
som den romerske liturgis egen" (Sacrosanctum 
Concilium 116). Sangen hjælper de troende i 
bønnen, eller som Skt. Augustin efter sigende 
udtrykte det: "Den der synger beder dobbelt". 

Det omtalte koncil betonede også lægfolkets 
aktive deltagelse, og selvom det vigtigste er den 
åndelige deltagelse, vil mange også have glæde af 
at kende mere til den gregorianske sang, og lære 
at synge med. Derfor indbyder vi til 
to ”workshops” om gregoriansk sang, ved 
Elizabeth Schwartz, som normalt leder koret til de 
traditionelle messer i JHK. Kom og lær mere om 
gregoriansk sang – og om hvordan man synger med 
på messen! 

   Tid : 20/1 og 17/2, 16.00-17.30 

   Sted: Stenosgade 4, undervisningslokalet 

 

 
Ekstra messer 
Bemærk at der, takket være vore stedlige præ-
sters generøsitet, fejres en del ekstra messer i lø-
bet af januar, særlig i de to første uger. Alle op-
fordres til at benytte sig af disse lejligheder til at 
komme til messe i København, også på hverdage. 
Husk i øvrigt, at der ofte annonceres ekstra mes-
ser – og undertiden også akutte ændringer – på vo-
res hjemmeside, www.katolikker.dk  
 

 
 

Hvorfor den traditionelle Messe? 
Når jeg bliver spurgt, hvorfor jeg mener at den 
aktuelle krise i Kirken er værre end arianismen 
[splittelse i det 4. århundrede, red.] så giver jeg 
disse grunde: (a) Troens vigtigste kilde, litur-
gien, forblev urørt af den arianske krise;             
(b) mens arianismen blev fremdrevet og støttet 
af verdslige magter udenfor Kirken, kommer kri-
sen efter 2. Vatikankoncil indefra, og er derfor 
vanskeligere at løse; (c) i det fjerde århundrede 
var det under tvang at Pave Liberius til sidst un-
derskrev ekskommuniceringen af Skt. Athanasius 
[som bekæmpede arianismen, red.] – i det 20. år-
hundrede kan vi nok sige, at pave Paul VI blev 
forblændet af misforstået optimisme, men han 
blev ikke tvunget til noget;  (d) den aktuelle 
krise er ikke kun en troskrise, men også en mo-
ralsk krise. Desuden var det under arianismen 
kun ét dogme [treenigheden, red.], som blev 
bragt i tvivl – i dag er det alle dogmer, endda 
eksistensen af en personlig Gud, som betvivles. 

Greve Neri Capponi, Prof. i kirkeret, død 13/12 2018 

Kilde: interview givet til EWTN i 1995 
   

En særlig festlig messe 6/1 
Ved Messen 6. januar fejrer vi Festen for de hel-
lige tre Konger, og umiddelbart inden messen op-
tages et nyt medlem i Kirken efter den traditio-
nelle ritus. Efter messens evangelium synges – ef-
ter gammel tradition – de såkaldte ”Noveritis”, 
som højtideligt forkynder hvornår de vigtigste fe-
ster fejres i det nye år (se dette link for mere 
information).  

Efter messen er der som tidligere annonceret 
fællespisning.  Husk at 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; angiv venligst navn og antal på del-
tager(e). Betaling (75 kr) samtidig via mobilepay 
til dette nummer (med mindre andet aftales).  
 
 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Tirs. d. 1/1 (Juleoktaven)  i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Ons. d. 2/1 (Jesu Hellige Navn) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18.30 (stille messe) 
Tors. 3/1 (Jesus Kristus, Ypperstepræsten) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18.30       

(stille messe) 
Fre. d. 4/1 (Jesu Hellige Hjerte)  i Jesu Hjerte kirke, kl. 18.30 (stille messe) 
Sø. d. 6/1 (Hl. Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 13/1 (Den hellige Familie) i Jesu Hjerte kirke, kl. 16 
Sø. d. 20/1 (2. Sø. e. Hl. Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 3/2 (Kyndelmisse) 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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