BORROMÆUSPOSTEN
NYHEDsbrev fra sankt KARL BORROMÆUS GRUPPEN
NR. 193 – november 2019

November: Bed for de afdøde

Det er en vigtig opgave for alle katolikker at bede
for de afdøde sjæle i Skærsilden – altså de sjæle,
som afsoner deres timelige synder, inden de indtræder i den himmelske herlighed. For mange er
det sikkert naturligt at bede for afdøde familiemedlemmer og venner, men det er også muligt at
bede for alle de ukendte sjæle, som ingen beder
for – uden at kende deres navne.
Vi skal gøre dette af ægte
kærlighed til sjælene, og ikke
blot for vor egen skyld. Men som
den hellige sognepræst af Ars en
dag sagde til en broder i præstestanden: ”Hvis man vidste, hvor
stor magt sjælene i Skærsilden
besidder, og hvor megen nåde vi
kan opnå hos Gud ved deres forbøn, da ville disse sjæle ikke
blive glemt så meget. Lad os bede for dem, så de
også beder for os!” Og i en prædiken på Alle Sjæles dag sagde han: ”Midt i deres lidelser kan disse
sjæle intet gøre for sig selv, men de kan gøre meget for os. Det er så sandt, at der næppe gives et
menneske som har anråbt disse sjæle om forbøn,
uden at opnå sit anliggende. Det er ikke svært at
forstå. Når de hellige, som er i Himlen og ikke har
brug for os, alligevel virker for vor frelse, hvor
meget mere vil ikke sjælene i Skærsilden gøre
det, når de modtager de åndelige gaver, som vore
bønner skænker dem.”

Ekstra Messe 2. november (Alle Sjæle)

Festen for Alle Sjæle – hvor vi begynder november
måneds forbøn for de afdøde – fejres med ekstraordinær messe lørdag den 2/11 kl. 10.
Festen for Kristus Konge fejres sidste søndag i
oktober, og søndagen efter (3/11 - forskudt, idet
1. november ikke er helligdag i Danmark) fejrer vi
så Festen for Alle Helgen (denne dag er der også
fællesspisning, med tilmelding og betaling forud
som vanligt).

Dato og tema for de næste katekeser

17. nov: De sidste fire ting (p. Paul Marx, OMI).
8. dec: Adventstiden (p. Jan Hansen).
12. jan: Eukaristien og Jesu tilstedeværelse i sakramentet (p. Paul Marx, OMI).

Hvorfor den traditionelle messe?
Amerikanske katolikker, som deltager i den traditionelle messe, tilslutter sig i langt højere grad
Kirkens lære end de, som deltager i Novus Ordo,
ifølge en ny undersøgelse. (…) Studiet fandt, at
99% af de katolikker, som deltager i den traditionelle latinske messe (TLM), opfylder deres søndagspligt, mens det kun er tilfældet for 22% af
dem som deltager i Novus Ordo messen (NOM). Af
de førstnævnte er det 98% som går til skrifte
mindst en gang om året, overfor 25% af NOM-deltagerne. Undersøgelsen fandt også at TLM-deltagere i langt større grad tilslutter sig Kirkens lære
om moralske spørgsmål. Blot 2% af dem som går
til TLM accepterer brugen af prævention, 1% accepterer abort, og 2% støtter ægteskab mellem
personer af samme køn. Overfor dette står at
89% af de som går til NOM accepterer prævention, 51% accepterer abort, og 67% støtter ægteskab mellem personer af samme køn. Kvinder,
som deltager i TLM, får i gennemsnit 3.6 børn,
mod 2.1 børn for NOM-kvinder.
Catholic Herald, 27/2 2019

Flere tørre tal fra USA

Petersbroderskabet (FSSP) har netop offentliggjort de årlige statistikker fra deres apostolater i
USA, som er i kraftig vækst både i antal messer
som læses, og antallet af katolikker som deltager. Nyere apostolater har endda oplevet dramatisk vækst, med nogle der har fordoblet antallet
af messedeltagere over det seneste år, som fx Los
Angeles, der er gået fra 250 til 500 hver søndag.
Petersbroderskabet havde end ikke sin egen kirke
indtil 2018. “Den største forhindring lige nu er
mangel på plads”, udtaler Fr. Federico Masutti,
hjælpepræst ved St Vitus kirken. Hans udsagn
gentages af mange andre FSSP præster, hvis menigheder vokser ud af deres kirkebygninger. I Naples, Florida, har FSSP virket i under to år, og har
omkring 400 troende hver søndag, 20% flere end
sidste år. ”Der kommer et stort antal unge familier, som tiltrækkes af messens skønhed og ærbødighed, den traditionelle katekese og et ægte
sogneliv”, siger Fr. Jonathan Romanoski.
Læs mere på Petersbroderskabet amerikanske hjemmeside.

Messe efter ekstraordinær ritus i Københavnsområdet
Messerne fejres kl. 18 på alle søndage i Jesu Hjerte kirke.
Desuden: Lørdag den 2/11 kl. 10 i Jesu Hjerte kirke (Alle Sjæle).

Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk

Få vores nyhedsmail
med BP hver måned
ved at tilmelde dig 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.
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!

