
 

    

      
 

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! 
 

Pontifikalmesse 18. august 
Den eksterne fejring af Jomfru Marias optagelse i 
Himlen bliver igen i år ekstra festlig, idet Biskop 
Czeslaw fejrer traditionel Pontifikalmesse i Jesu 
Hjerte kirke. Alle er hjertelig velkomne – tag me-
get gerne venner og familie med, og lad dem del-
tage i den katolske liturgi i sin fulde herlighed. 
Bemærk, at messen starter kl. 17. Der er recep-
tion i menighedssalen efter messen 
 

En smuk og ærlig oplevelse… 

 
Den traditionelle sommerlejr på Klitborg blev igen 
i år en stor succes, og tiltrak både nye og tidligere 
deltagere fra hele landet. Kuno Arnkilde, som re-
digerer netstedet ”Katolsk Liv”, skrev efter sit be-
søg i et offentligt opslag på facebook: 

Besøgte en herlig sommerlejr i dag på "Klit-
borg" ved Rørvig. Det var en sommerlejr med 
fædre, mødre og en masse børn med indlagt dag-
lig messe. En messe som vi katolikker kalder den 
traditionelle messe. (…) 

Tror sent jeg glemmer denne dag. Jeg kom til 
morgenmessen kl. 8. Et lille ydmygt lokale med 
bjælker i loftet, måske en gammel stald. En tri-
dentisk opstilling af alteret og små børn der løb 
ind og ud af lokalet under messen. Sådan må de 
første kristne have fejret nadver når de var for-
samlet i deres hjem - dengang det hele begyndte.

En meget smuk og ærlig oplevelse, som jeg 
glæder mig til at formidle videre på KATOLSK 
LIV: https://katolskliv.dk  

Hvorfor den traditionelle messe?
 

Vi fortsætter her vor læsning af det brev, som 
Kardinal Alfredo Ottaviani skrev til pave Paul VI, 
25/9 1969. 
 

Lad os begynde med den definition af Messen, 
som gives i art. 7 af indledningen til det andet 
kapitel om Novus Ordo (…): ”Herrens måltid eller 
Messen er et helligt møde eller en forsamling af 
Guds folk, som mødes under ledelse af en præst, 
for at fejre mindet om Herren. Således bliver 
Kristi løfte, ’hvor to eller tre er forsamlede i mit 
navn, er jeg midt iblandt dem’, klart sandt i det 
lokale kirkelige fællesskab (Matt. 18,20)”. Defi-
nitionen af Messen begrænses således til ”målti-
det”, og denne vending gentages konstant (…). 
Dette måltid beskrives endvidere som en forsam-
ling, der holdes under ledelse af en præst, til 
minde om Herren, hvor man erindrer hvad Han 
gjorde den første Skærtorsdag. Intet af dette im-
plicerer i det mindste Kristi virkelige tilstedevæ-
relse, Offerets realitet, eller den sakramentelle 
funktion som udføres af den konsekrerende 
præst, uafhængigt af menighedens tilstedevæ-
relse. Det viser ikke, med et ord, de dogmatiske 
betydninger af Messen som tilsammen udgør dens 
sande definition. Således med vilje at udelade 
Messens dogmatiske betydning, gør at den for-
trænges og, i hvert fald i praksis, benægtes. 
 
 

Ny bog om konvertitter i Danmark 
På Katolsk Forlag udkommer 
15/8 bogen ”Hjem -20 beret-
ninger om at blive katolik”, 
redigeret af cand. mag. Mar-
guerita Hvid Spangsberg, som 
selv er konvertit og bor i Ran-
ders. Katolsk Liv bringer et vi-
deo-interview med Margue-
rita, optaget under sommer-
lejren på Klitborg (se modstå-
ende spalte). Mange af de 
unge, som i disse år finder ”hjem” til Kirken, har 
netop fundet Kirken gennem den traditionelle li-
turgi – hvilket også fremgår af bogen, som hermed 
anbefales.  

 

Messe efter ekstraordinær ritus i København
Sø. d. 4/8 (8. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 11/8 (9. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18 
Sø. d. 18/8 (J. Marias Optagelse, Ext.) i Jesu Hjerte kirke, kl. 17 (Pont.) 
Sø. d. 1/9 (12. 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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