
 

    

      
 

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! 
 
 

Katekeser i efteråret 
Sidste år blev der afholdt en række katekeser der 
omhandlede liturgien. Efteråret og vinteren vil 
byde på en ny omgang katekese på følgende søn-
dage, alle dage kl. 16-17:30 i menighedens lokaler 
ved Jesu Hjerte kirke: 
 

13. okt: Om messebogen & praktisk deltagelse i 
messen (Carsten Günther). 
17. nov: De sidste 4 ting (p. Paul Marx, OMI). 
8. dec: Adventstiden (p. Jan Hansen). 
12. jan: Eukaristien & Jesu tilstedeværelse i sa-
kramentet (p. Paul Marx, OMI). 
 

Flere katekeser for det nye år vil ved lejlighed 
blive bekendtgjort her i BP samt på hjemmesiden. 
 

Barnedåb 15/9 

Ved messen 15/9 modtag Azelia Clara Jensen då-
bens sakramente i den traditionelle ritus. Vi øn-
sker hende og hendes forældre hjertelig til lykke! 
 

Firmelse og pontifikalmesse  

 
 

Pontifikalmessen 14/9, der fulgte efter firmelsen 
af otte unge (heraf tre voksne konvertitter), blev 
en ny rekord for deltagelsen i den traditionelle 
messe i Jesu Hjerte kirke, idet 133 overværede 
denne messe. Biskop Czeslaw  understregede i sin 
prædiken Korsets betydning ikke blot som et kri-
stent symbol, vi er fortrolige med, men også som 
en realitet – både i Kristi liv, og i den kristnes liv.  
 

 
 

Hvorfor den traditionelle messe? 
 

I vores hengivenhed til den traditionelle messe er 
der ikke skyggen af nostalgi for gamle former, 
for ”den gamle ritus” som det for enhver pris 
skulle gælde om at genoplive. Hvilken fortid 
skulle det dreje sig om at bevare? Jeg er selv 50 
år gammel, og jeg har aldrig kendt den tid, hvor 
denne form blev brugt alle vegne. Jeg voksede op 
med ”messen på fransk” og det var da jeg var 
omkring 16 at jeg opdagede den traditionelle 
messe. Nostalgi? Ved ikke hvad det er. Men hvad 
er så styrken ved denne messe ? (…) I min barn-
dom læste man i messehæftet : « ved messen 
drejer det sig om at mindes ». Den traditionelle 
messe henviser ikke blot til et ”minde” om Kristi 
offer. Den er en åndelig NUTID. (…) Sat lidt på 
spidsen: da jeg valgte den traditionelle messe, 
valgte jeg ”handlingsmessen” over ”tekstmes-
sen”. Den traditionelle messes ritual har den 
styrke (og svaghed), at den ikke er baseret på en 
klar kommunikation af et budskab, men på den 
tavse tiltrækning af skønheden – Kristi skønhed, 
som vi tilbeder knælende i Eukaristien. 

En anonym troende, Paris 
Kilde:  kortlink.dk/22trp 

 

 

Den liturgiske fred 
Blandt de lægmandsbevægelser, som er opstået 
ifm. den traditionelle messes fuldstændige fri-
sættelse i 2007, er ”Den liturgiske fred” eller 
Paix Liturgique, idet bevægelsen først opstod i 
Frankrig. Denne bevægelse er dog også hurtigt 
blevet international. Overalt virker den for at 
gøre en ende på de splittelser, som opstod – og 
opstår – hvor den ene eller anden legitime litur-
giske form undertrykkes, og for at erstatte split-
telse med enhed i lovlig diversitet, hvor forso-
ning, gensidig respekt og fred hersker. Bevægel-
sen identificerer sig som ”katolikker der er tro 
mod den hellige Fader, som respekterer deres bi-
skopper og venter sig meget af dem, som børn af 
deres forældre – og som sammen med talrige an-
dre kristne ønsker at leve deres katolske tro i den 
traditionelle liturgis rytme.” Også vi, som har 
fået denne mulighed, kan bede og arbejde for at 
en tilsvarende forsoning må opstå andre steder. 
Både i vores eget land og i fjernere egne. 

Læs mere på http://fr.paix-liturgique.org 
(fransk) og http://uk.paix-liturgique.org (eng.).   

 

Messe efter ekstraordinær ritus i Københavnsområdet 
Messerne fejres kl. 18 på alle søndage i Jesu Hjerte kirke. 
Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk  
Øst for Øresund kan man desuden deltage i traditionel messe på alle søndage 
i Skt. Laurentii kirke, Kastanjegatan 19, Lund, kl. 16. 

Få vores nyhedsmail 
med BP hver måned 
ved at tilmelde dig på 
www.katolikker.dk  
 

Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Laurentii er nær Lunds centralstation. 

 BORROMÆUSPOSTEN 
 NYHEDSBREv fRa SaNkT kaRL BORROMÆUS GRUPPEN 

 NR. 192 – OkTOBER 2019 

  

http://kortlink.dk/22trp
http://fr.paix-liturgique.org/
http://uk.paix-liturgique.org/
http://www.katolikker.dk/
http://www.katolikker.dk/

