
 

    

      
 

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! 
 

Firmelse 2019 

 
Firmelse og Pontifikalmesse 2016 i Sankt Augustins kirke 

Lørdag den 14. september 2019 fejrer vi  Festen 
for Korsets Ophøjelse og 12-årsdagen for ikraft-
trædelsen af Motu Propriet Summorum Pontifi-
cum, som gengav alle katolikker retten til at mod-
tage de hellige sakramenter i den traditionelle 
form af den romerske ritus. På denne dag fejrer 
Biskop Czeslaw Kozon pontifikalmesse i Jesu 
Hjerte kirke kl. 13, og meddeler samtidig Firmel-
sens sakramente, i den traditionelle ritus. Det er 
nu, du skal henvende dig hvis du vil være blandt 
firmanderne! I givet fald skal du skrive til Carl 
Winsløw (cawidk@yahoo.dk) og vedlægge dåbsat-
test samt, hvis du ikke er døbt i en katolsk kirke, 
oplysninger vedr. din optagelse i Kirken. Nævn 
også en katolsk præst, som kan stå inde for, at du 
er klar til at modtage sakramentet. Det er natur-
ligvis en forudsætning, at man ikke tidligere er 
firmet (under visse forudsætninger kan man, hvis 
der er tvivl om en tidligere firmelses gyldighed, 
modtage sakramentet sub conditione). 

Ekstra messe i juni 
Også i denne måned fejres en ekstra søndags-
messe, nemlig 23/6 (ekstern fejring af Kristi Le-
gemsfest). Alle messerne i juni fejres kl. 18. Vi 
kan også allerede nu meddele, at der i juli fejres 
messe hver søndag (NB: 14/7 på Klitborg). 

 
 

Hvorfor den traditionelle messe? 
Moder Teresa afstod selv fra at berøre Kristi for-
vandlede legeme, som hun tilbad og betragtede 
i stilhed, idet hun tilbragte megen tid på knæ 
foran Jesus i Eukaristien. Hun modtog altid kom-
munionen på tungen, knælende. Denne hellige 
kvinde sørgede når hun så andre kristne modtage 
den hellige kommunion i hånden. Hvorfor skulle 
vi insistere på at modtage kommunion stående og 
i vore hænder? Hvorfor dette udtryk for mangel 
på underkastelse for Guds tegn? Måtte ingen 
præst vove at forsøge at gennemtvinge sin egen 
vilje i dette spørgsmål ved at afvise eller mis-
handle de der ønsker at modtage kommunionen 
knælende og på tungen: lad os nærme os sakra-
mentet som børn, og ydmygt modtage Kristi Le-
geme knælende og på tungen! Helgenerne viser 
os deres eksempel! De er de forbilleder Gud giver 
os. 

Kardinal Robert Sarah,  
citeret i magasinet ”La Voix de Dieu”, maj 2019 

 
 

Tag med til Rom til oktober! 
Årets Summorum Pontificum valfart til Rom fin-
der sted i den sidste weekend i oktober (i år 
25/10-27/10) – dvs. i weekenden, som indeholder 
Krist Konges Fest. Sidste år blev denne internati-
onale valfart ledet af biskop Czeslaw her fra Kø-
benhavn – og der deltog en dansk gruppe på ca. 
30 personer. I år er det biskop Dominique Rey fra 
Toulon i Frankrig, som fejrer den store pontifikal-
messe i Peterskirken. Og også i år deltager vi fra 
Danmark! Man kan læse mere om valfarten her. 
Vil du med, skal du selv arrangere flyrejse (bedst: 
ud torsdag/fredag, hjem mandag/tirsdag) og op-
hold. Den danske gruppe ledes af Carsten Gün-
ther (carstengunther@city.dk), som man kan kon-
takte hvis man vil vide mere, f.eks. om mulighe-
der for ophold. Men reservér allerede nu dato-
erne! 

Fælles spisning 2. juni 
Der arrangeres fælles middag i menighedssalen 
efter messen 2/6. Tilmelding senest kl 12 lørdag 
d. 1/6 via SMS til 30 24 67 92; betaling af kr. 75 
per tilmeldt person sker samtidig via mobilepay 
(med mindre andet aftales). 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 2/6 (Sø. e. Kr. Himmelfart) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 16/6 (Trinitatis) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 23/6 (Kristi Legemsfest) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 30/6 (Peter og Paulus, levitmesse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18  
Sø. d. 7/7 (4. Sø. e. Pinse) 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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