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Arrangementer i februar
I februar fejres den traditionelle messe igen
næsten alle søndage, nemlig 3/2 (Kyndelmisse),
17/2 og 24/2. Desuden har vi den glæde at
annoncere flere arrangementer i tilknytning til
messen søndag den 17/2:
- Fortsættelse af workshop om Gregoriansk Sang
ved Elizabeth Schwartz (begyndere er meget
velkomne!) kl. 16.00-17.30 i undervisningslokalet, Stenosgade 4
- Fællesspisning i menighedssalen efter messen
(pris kr. 75) – tilmelding senest kl 12 lørdag d.
16/2 (mail: ulfmbecker@outlook.dk, eller SMS
til 30 24 67 92; betaling samtidig via mobilepay
(med mindre andet aftales).

Invitation til sommerlejr 2019

Hvorfor den traditionelle Messe?
Dr. Peter Kwasinewski, en amerikansk filosof som
er født i 1971, skriver i sin nye bog Tradition and
Sanity (Angelico Press, 2018) om sit møde med
den traditionelle latinske messe:
Jeg fandt dér en meget dyb fornemmelse af Messens mysterium, og af den ærefrygt vi skylder
den. Og liturgiens alvor var noget der virkelig
gjorde indtryk på mig. Vi ved selvfølgelig, at en
messe som frembæres med de rette hensigter er
gyldig, men i mange liturgier, jeg havde været
til i mit liv, virkede det ikke som om folk virkelig
tog det de gjorde alvorligt. Og da jeg kom til den
gamle messe, var der dette totale fokus på Gud
og på vor Herre Jesus Kristus. Det var noget som
både tiltrak og provokerede mig, fordi det fik
mig til at undre mig: hvis vi virkelig tror på hvad
vi siger om messen og Eukaristien, hvorfor skal vi
så ikke altid behandle dem med denne massive
tilbedelse og ærefrygt, med denne fromhed,
omhu og alvor?

Chartres-valfarten 2019

Traditionen tro inviterer Sankt Karl Borromæus
Gruppen til sommerlejr på Klitborg, med daglig
traditionel messe, med rige muligheder for
uformelt samvær og badeliv på den nærliggende
strand, samt lejlighed til samtaler og skriftemål
med vores lejrpræst, pastor Jan Hansen.
Sommerlejren afholdes i år i uge 29 (13/7-20/7).
Der er mulighed for at deltage hele ugen eller en
halv uge (13/7-16/7 eller 17/7-20/7). Flere
detaljer findes i den fulde indbydelse på
http://www.katolikker.dk/Sommerlejr19.pdf

Husk at…

- Der bringes løbende nyt på www.katolikker.dk
- Du kan tilmelde dig nyhedsmail samme sted!

Der arbejdes på at danne en dansk gruppe til pinsevalfarten Paris-Chartres (8/6-10/6) som hvert
år samler omkring 15.000 pilgrimme fra hele verden. Se nærmere på http://www.nd-chretiente.com/index-eng.php hvorfra du også kan
kontakte den danske gruppe.

Frem mod faste og påske…

At fastetiden nærmer sig mærker vi allerede fra
Septuagesima søndag (17/2), hvor den liturgiske
farve skifter til violet. Vi går ind i Septuagesimatiden, hvor Gloria og Alleluia heller ikke synges,
bortset fra på særlige festdage. Septuagesimatiden findes slet ikke i den nye ritus.
Fra Askeonsdag begynder så den egentlige fastetid, hvor liturgien forbereder os til fejringen
af Påskens mysterier. Allerede nu vil vi gøre opmærksom på, at pastor Jan Hansen afholder to
kateketiske foredrag i ifm. messer i marts: ”Om
Fastetiden” (3/3 kl. 16) og ”Om Passions- og Påsketiden” (31/3) kl. 16.

Messe efter ekstraordinær ritus i København
Sø. d. 3/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 17/2 (Septuagesima) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 24/2 (Sexagesima) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 3/3 (Quinquagesima) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18

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

Yderligere messer annonceres 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.

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!

