
 

    

      
 

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! 
 

En fantastisk juli 
For første gang i adskillige måneder kommer vi i 
juli til at opleve, at det er muligt at deltage i den 
traditionelle messe på alle søndage, som det 
fremgår af messelisten nedenfor. En af disse søn-
dage sker det på Klitborg ifm. den årlige traditio-
nelle sommerlejr – alle er velkomne til messen (og 
de daglige messer, som i øvrigt fejres på Klitborg 
denne uge), det kræver kun tilmelding at deltage 
i måltider og overnatning (evt. henvendelse 
herom til cecilie@city.dk).  

 
Sommerlejr på Klitborg, 2014 

Bidrag til Messens udstyr! 
De traditionelle messer i Jesu Hjerte kirke i Kø-
benhavn varetages af Sankt Karl Borromæusgrup-
pen, bestående af en gruppe lægfolk, som ønsker 
at udbrede denne liturgiske rigdom i bispedømmet 
København. 

Vi står selv for indkøb af liturgiske klæder og 
andet som behøves til at kunne gøre liturgien så 
smuk som muligt. Vi har derfor startet en indsam-
lingskampagne, hvor vi beder interesserede om at 
støtte op om vores arbejde med at gøre den tra-
ditionelle liturgi endnu mere smuk. Man kan støtte 
dette arbejde, og donere via følgende 
link: https://www.gofundme.com/indkb-af-litur-
giske-klaeder 
 

Pontifikalmesser i august og september 
Vor biskop Czeslaw fejrer hele to pontifikalmesser 
i den traditionelle ritus i den kommende tid: 18/8 
kl. 17 (Jomfru Marias Optagelse) og 14/9 kl. 13 
(Hl. Kors, Firmelse). Sæt to store kryds i 
kalenderen!  

 
 

Hvorfor den traditionelle messe? 
I de kommende måneder vil vi under denne faste 
rubrik bringe nogle af de alvorlige bekymringer 
ang. liturgien, som Kardinal Alfredo Ottaviani for-
mulerede i et brev til pave Paul VI, 25/9 1969. 
 
Novus Ordo [den nye form af messen, red.] re-
præsenterer, både i sin helhed og i sine enkelt-
heder, et slående brud med den katolske teologi 
om Messen, som den blev formuleret på det 22. 
møde ved Tridentinerkoncilet. De kanoniske bøn-
ner i den [daværende, red.] ritus fastlagde en 
uoverskridelig barriere mod enhver vranglære 
der retter sig mod Mysteriets [Eukaristiens, red.] 
helhed. De pastorale grunde, som fremføres til 
støtte for et så alvorligt brud med Traditionen, 
forekommer os utilstrækkelige, selv hvis de 
kunne anses som gyldige. Nyskabelserne i Novus 
Ordo og det faktum, at alt som er af evig værdi 
dér kun finder en mindre plads, hvis det overho-
vedet er bibeholdt, kunne meget vel ændre den 
formodning til vished, som desværre allerede er 
ret udbredt: at sandheder, som altid har været 
troet af det kristne folk, kan ændres eller igno-
reres uden at man svigter den hellige doktrin som 
den katolske tro er bundet til for evigt. De sene-
ste reformer har med al ønskelig tydelighed vist, 
at nye forandringer af liturgien ikke kan føre til 
andet end total forvirring blandt de troende, 
som allerede viser tegn på uvilje og en ubetviv-
lelig svækkelse af troen. Blandt de bedste af 
præsterne ses en dødelig samvittighedskrise, 
som vi dagligt får vidnesbyrd om. (…) Derfor bøn-
falder vi Deres Hellighed om - i en tid med så 
smertefulde splittelser og stadig større farer for 
Troens renhed og Kirkens enhed, som De, vor 
fælles Fader selv har beklaget – ikke at fratage 
os muligheden for fortsat at søge tilflugt i Skt. 
Pius d. 5.s romerske messe i sin frugtbare hel-
hed, den messe, som Deres Hellighed selv har 
prist så højt, og som er så dybt elsket og æret af 
hele den katolske verden. 

 
 
 

”The boys” are back in town 
P. Jan er udnævnt til andenpræst i Skt. Ansgars 
kirke fra 1/8 2019. Til lykke og velkommen hjem! 

 
 

Messe efter ekstraordinær ritus i København 
Sø. d. 7/7 (4. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 14/7 (5. Sø. e. Pinse) på Klitborg (www.klitborg.dk), kl. 11 
Sø. d. 21/7 (6. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 28/7 (7. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 4/8 (8. 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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