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Firmelse 14. september

Otte unge katolikker (heraf 3 voksne konvertitter
og fem børn) modtager lørdag den 14. september
Firmelsens Sakramente i den traditionelle ritus.
Ifm. firmelsen fejrer Biskop Czeslaw traditionel
pontifikalmesse. Messen og firmelsen fejres på Festen for Korsets Ophøjelse, som samtidig er 12årsdagen for Summorum Pontificum’s ikrafttræden. Der er reception efter ceremonien.

Pontifikalmessen 18. august 2019

Indsamling

Der er en del særlige udgifter, der knytter sig til
den traditionelle liturgi i København og resten af
Danmark, herunder indkøb af liturgisk udstyr, rejseudgifter for præster ved særlige lejligheder,
trykning af liturgisk og kateketisk materiale mv.
En støtteforening til formålet er under oprettelse;
nærmere information følger her i BP senere.
Indtil da bedes man bidrage til de indsamlinger
som publiceres på vores hjemmeside.

Video-interviews

Hjemmesiden katolskliv.dk bringer i disse uger video-interviews med p. Paul Marx (OMI) og med to
traditionelle konvertitter: Kristoffer Sloth-Kristensen (Randers) og Alexander Søndergaard (København). Følg med på denne side, som har gjort
den traditionelle messe og konversioner til tema
for efteråret!

Hvorfor den traditionelle messe?
I en tid hvor de katolske ordensfællesskaber svinder ind, specielt i USA, er der én orden som bryder mønsteret ved at se sig tilbage. Det er barfodede karmelitter som har ophævet den moderne
kirkes reformer fra 1960’erne og genoptaget
gamle traditioner – specielt den traditionelle latinske messe. Nu svulmer deres orden, med adskillige fyldte klostre over hele det østlige USA.
Moder Stella, priorinde for det seneste, nybyggede kloster i Fairfield, udtaler: Jeg tror disse
unge kvinder tiltrækkes af liturgiens skønhed. De
ved at hvis Gud findes, hvis Gud er på vore altre,
hvis Gud er i Messens hellige Offer, så skal Han
tilbedes som Han fortjener det: med skønhed og
ærbødighed. De ser at vi gør det her i vores kloster, og de vil være en del af det. De søger også
noget som er autentisk, som går tilbage til vores
hellige moder, Skt. Teresa.
Kilde: lifesitenews.com
Læs mere i BP180 (oktober, 2018)

Nyt medlem af Kirken

Forfatteren Signe Gjessing blev optaget i Kirken
ifm. den traditionelle messe 11. august. Vi byder
Signe hjertelig velkommen!

Fællesspisninger i efteråret.

Efter sommerferiens pause genoptages de populære fællesspisninger efter messen igen, første
gang søndag den 1. september (og derefter den
første søndag i hver af efterårets to øvrige måneder). For at deltage i fællesspisningen skal man,
senest kl. 12 lørdagen før, sende en sms til Ulf M
Becker på tlf. 3024 6792, med angivelse af navn
samt antal personer som deltager; samtidig indbetales kr. 75 pr. person via mobile pay til samme
nummer. Hvis man ikke har tilmeldt sig på forhånd, er det i begrænset omfang muligt at møde
op og betale kontant (prisen er da 100 kr.)

Messe hver søndag fra 15/9

Det er nu endeligt besluttet at lade den traditionelle messe fejre hver søndag kl. 18 i Jesu Hjerte
kirke, fra og med den 15. september i år.

Messe efter ekstraordinær ritus i København
Sø. d. 1/9 (12. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18

Lø. d. 14/9 (Korsets Oph.) i Jesu Hj. k., kl. 13 – firmelse, Pont.Messe
Sø. d. 15/9 (14. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 22/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 29/9 (Skt. Mikael, Ærkeengel) i Jesu Hjerte kirke, kl. 18
Sø. d. 6/10 (17. 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.

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!

