
 

    

      
 

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! 
 

Triduum i Randers 
Fra vore jyske venner har vi modtaget flg. medde-
lelse: ” Det er en stor glæde at vi i Randers i år 
kan fejre Påskens Triduum efter den ekstraordi-
nære form af den romerske ritus. Således bliver 
messetiderne:  
• Skærtorsdag den 18. april kl. 15:00 i Jesu 

Hjerte Kirke, Randers (se billede nedenfor). 
• Langfredag den 19. april kl. 12:00 i Jesu 

Hjerte Kirke, Randers.  
• Påskelørdag (Vigilie) den 

20. april kl. 22:00 i Sct. 
Mortens Kirke, Vester Kir-
kestræde 7, Randers. OBS: 
Vi mødes til indvielsen af 
påskeilden i baggården til 
Snaregade.  

• Påskedag den 21. april kl. 
15:00 i Jesu Hjerte Kirke, 
Randers.   

 Følg med på www.sanktknudsselskab.com ”. 
 

Primitsmesse med P. Goral 
P. Goral fra Inst. Philipp Neri fejrer Primitsmesse 
søndag d. 31. marts (Laetare).  Samme dag er der 
katekese om Passions- og Påsketiden ved fader 
Jan Hansen, kl. 16 i menigheds-
lokalerne ved Jesu Hjerte kirke.   

Messen vil blive fejret som 
levitmesse (med diakon og subdi-
akon).  Mange vil kende P. Goral 
fra tidligere levit- og pontifikal-
messer, hvor han flere gange har 
assisteret som subdiakon eller diakon.  Billeder fra 
messen lægges efterflg. op på vores hjemmeside.  

Efter messen er der fællesspisning, som sæd-
vanlig med tilmelding og betaling (75 kr/person) 
via mobile-pay til Ulf Becker, 30 24 67 92, senest 
lørdag kl. 12.  

Andre messer i København 
Messen Passionssøndag (7/4) fejres i år af vor bi-
skop, Czeslaw Kozon. Efter påske fejres ekstra 
messer 23/4 (3. påskedag), 24/4 (4. påskedag) og 
28/4 (Hvide Søndag). 

 
 

Hvorfor den traditionelle messe? 
Summorum Pontificum fastslog, at den traditionelle 
ritus for Messen og sakramenterne skal gøres frit til-
gængelig for alle Kristi troende som beder om det – 
lægfolk, præster og ordenfolk. Det var meningen og 
i vidt omfang virkningen, at gøre en ende på den 
forargelse og skandale, som opstod med den split-
telse i Kristi Legeme, der fulgte af den liturgiske re-
form efter Koncilet. (…) Pave Benedict’s brev til bi-
skopperne, som ledsagede Summorum Pontificum, 
gjorde desuden opmærksom på at ”også unge men-
nesker har opdaget denne liturgiske form, følt dens 
tiltrækning, og i den fundet en form af mødet med 
den hellige Eukaristis Mysterium, som passer til 
dem.” Det er i voksende grad sandt over hele ver-
den. Det er et fænomen, som en del fra min egen 
generation finder svært at forstå. Men jeg kender 
og kan bevidne disse unge mænds og kvinders – præ-
sters og lægfolks – oprigtighed og fromhed. Jeg glæ-
der mig over de mange og gode kald til præsteska-
bet og ordenslivet, som er vokset frem af de menig-
heder, der fejrer liturgien i den gamle ritus. 

Til de, der måtte tvivle om dette, vil jeg sige: 
besøg disse menigheder og lær dem at kende, især 
deres unge mennesker. Åbn jeres hjerter og sind for 
disse unge brødre og søstres tro, og for det gode de 
gør. De er hverken nostalgikere, bitre eller bela-
stede af de seneste årtiers strid i Kirken; de er op-
fyldt af glæden ved at leve Kristi liv midt i den mo-
derne verdens udfordringer. For de, der stadig fin-
der det svært, vil jeg minde om et råd af Gamaliel, 
“forkynderen af den lov, som skal æres af alle folk” 
– et råd som blev givet til ypperstepræsternes Råd 
da apostlene blev forfulgt: “Lad dem være i fred, 
for hvis deres forehavende er menneskeligt, vil det 
falde; men hvis det er af Gud, vil I ikke kunne fælde 
dem. I kan endog befinde jer i strid med Gud!” 
(Acta, 5,38-39).  

Jeg vil gerne tilføje en appel til sjælenes hyr-
der, og især til mine biskoppelige brødre: disse 
mennesker, disse menigheder, har stort behov for 
jeres faderlige omsorg. Vi må ikke tillade at vore 
personlige præferencer, eller fortidens misforståel-
ser, bliver ved at holde disse mennesker på afstand. 
Kære brødre i præsteskabet og bispedømmet, jeg 
beder jer ydmygt og i vor fælles tro, med Pave Be-
nedict d. 16.’s ord: “Lad os gavmildt åbne vore hjer-
ter og give plads til alt det, som Troen selv tillader”. 

Kardinal Robert Sarah (2017). Kilde her.  

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 31/3 (Laetare) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 – primitsmesse! 
Sø. d. 7/4 (Passionssøndag)  i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 – med biskop Kozon! 
Sø. d. 21/4 (Påskedag) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 – kirkeårets højdepunkt! 
Ti. d. 23/4 og Ons. d. 24/4 i Jesu Hjerte kirke, kl. 18.15 
Sø. d. 28/4 (Hvide Søndag) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 – ekstra messe! 
Sø. d. 5/5 (2. Sø. e. Påske)  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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