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Advent og juletid
Pave Benedict XVI sagde i sin
prædiken Juledag 2006: kun
hvis mennesker forandrer
sig, kan Verden forandre sig;
og for at forandre sig, har
mennesker brug for det lys
som kommer fra Gud, det lys som så uventet
tændtes i vor nat. Behovet for at vi forandrer os i
lyset af Guds åbenbaring stammer naturligvis ikke
alene fra et ønske om at denne verden skal forandres; men når vi betragter de menneskelige samfunds lidelser og ufuldkommenhed, ser vi et billede af hvor langt vi som mennesker er fra Guds
harmoni og fuldkommenhed. Og det er kun ved at
vi selv retter blikket mod stjernen over Betlehem
at vi som de hellige Konger fra Østen kan nærme
os Guds helt uventede og herlighedsfulde åbenbaring i det lille barn i den fattige stald. Lyset har
derfor en særlig plads i advents- og juletidens liturgi: fra adventskransen, vi tænder som tegn på
at vi nærmer os Festen for Herrens Åbenbarelse,
over morgensolen som langsomt bryder frem ved
daggryet under Roratemesserne, til kærterne på
alter og juletræ under Julefesten.
I adventstiden fejrer vi desuden Festen for Marias Uplettede Undfangelse søndag d. 8/12, som
er tæt knyttet til julefesten, eftersom Maria blev
født fri fra Arvesynden, og altid forblev uplettet
af synd, fordi Guds Moder – Helligåndens Brud –
ved den Treenige Guds nåde og bestemmelse blev
beskyttet mod al den urenhed og ufuldkommenhed, som ellers, efter Syndefaldet, præger alt
menneskeligt.

Levitmesse med kardinal Arborelius i
Göteborg
Lørdag d. 23/11 fejredes en storslået levitmesse i
Vasakirken i Göteborg, med kannik Marcus Künkel
(ICRSP Stockholm) som celebrant. Kardinal Anders
Arborelius prædikede for en forsamling, der efter
de første rapporter talte omkring tusinde mennesker. Den voksende interesse for messen i den ekstraordinære ritus er altså tydelig også i Sverige,
hvor den nu gennem en del år har været fejret
hver søndag i fire af de større byer. Billeder og
yderligere informationer følger på hjemmesiden.

Hvorfor den traditionelle messe?
Alt er Mysterium i denne hellige tid. Guds ord,
hvis ophav går forud for stjernernes, fødes i Tiden: et Barn er Gud. En jomfru bliver moder og
forbliver dog jomfru. Guddommelige forhold
blandes med de menneskelige. Og den ophøjede,
uopløselige modsætning udtrykkes af den elskede discipel i Evangeliets ord: ”Og Ordet blev
Kød…”, som gentages på tusinder af måder i alle
Kirkens bønner. Og med rette, for disse ord indfatter så beundringsværdigt det store varsel som
forener menneskets natur med Guds. Dette mysteriums strålekraft lammer forstanden, men
fylder hjertet med glæde. Det er fuldbringelsen
af Guds vilje i tiden. Det er uophørligt genstand
for englenes og helgenernes tilbedelse og undren. Ja, det er kilden og årsagen til deres salighed. Lad os se hvordan Kirken formidler dette
mysterium til sine børn, tilsløret under liturgiens
tegn…
Dom Gueranger, Det liturgiske år, 1841-1875

Ekstra messer i Advents- og Juletiden.
Foruden søndagsmesserne kl. 18 fejres flg. ekstraordinære messer i Jesu Hjerte kirke:
Lø. d. 7/12: Roratemesse kl. 7.30
Lø. d. 14/12: Roratemesse kl. 7.30
Ti. d. 24/12: Vigilie til Herrens Fødsel, kl. 10
On. d. 25/12: Herrens Fødsel, kl. 18
Fr. d. 27/12: Sankt Johannes Fest, kl. 18 (med
velsignelse af vin og reception efter messen)
Ti. d. 31/12: 7. dag i Juleoktaven, kl. 10
On. d. 1/1: Juleoktaven, kl. 18

Katekese og Fællesspisning 8/12
Inden messen er der katekese om Adventstiden i
menighedslokalerne kl. 16.00-17.30 (tilmelding
ikke nødvendig, men man bedes undgå at komme
for sent).
Efter messen samme dag er der fællesspisning
– tilmelding og betaling (75 kr. per person) som
sædvanlig via mobile pay til 30246792.

Messe efter ekstraordinær ritus i Københavnsområdet
Messerne fejres kl. 18 på alle søndage i Jesu Hjerte kirke.
Yderligere messer i december: se ovenfor i højre spalte!

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. Thomas kirke, Store Tomegatan 15, Lund, kl. 16.
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas 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!

