
 

    

      
 

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! 
 
 

 

Sommerlejr 2020 

Her i årets koldeste tid kan sommeren synes uen-
delig langt væk. Men allerede nu kan vi annoncere 
nogle varme datoer til din kalender for 2020:  

15.juli-18.juli: traditionel Børnelejr på Klitborg 
for børn i alderen ca. 7-14 år 

18.juli-25.juli: traditionel Sommerlejr, Klitborg 
for børn og voksne i alle aldre. 

Begge lejre vil byde på både et righoldigt åndeligt 
program (traditionel messe, katekese, skriftemål) 
samt socialt samvær med andre katolikker. Klit-
borg, hvor lejrene holdes, er bispedømmets lejr-
skole-ejendom, og huset ligger i kort gåafstand til 
en glimrende badestrand. Børnelejren er en nyhed 
i forhold til tidligere år, og yderligere information 
følger både her og på hjemmesiden. Man kan alle-
rede nu få deltaljeret information om program og 
tilmelding for den anden lejr (18/7-25/7), her. 
 

29/5-1/6: Paris-Chartres 

 
En anden dato at notere i kalenderen for 2020: 
den traditionelle pinsevalfart fra Paris til 
Chartres. I år vil en større dansk gruppe også del-
tage – både fra Randers og København. Valfarten 
henvender sig mest til unge i alderen 15-30 år, 
men alle er velkomne.  Man skal dog være i god 
form, idet man går 100 km i alt over tre dage. Men 
alle der har deltaget kan skrive under på at det er 
en troserfaring for livet at gå denne traditionelle 
valfart sammen med op mod 20.000 katolikker fra 
hele verden. Læs mere om valfarten og tilmelding 
her: http://www.facebook.com/valfart  

 
 

Hvorfor den traditionelle messe? 
For halvtreds år siden (…) havde den katolske 
kirke premiere på en ny version af messen. (…) 
Der var modstand på højeste niveau mod at er-
statte den traditionelle latinske messe med den 
nye form. Kardinal Alfredo Ottaviani, som havde 
tjent og ledet Troslærekongregationen i 32 år (og 
senere blev efterfulgt af Joseph Ratzinger, som 
skulle blive pave Benedikt XVI), skrev i 1969 en 
protest med titlen “Short Critical Study on the 
New Order of Mass.” I dette skrift, som blev støt-
tet af en anden kardinal og adskillige liturgifor-
skere, advarede han om at ”de nye forandringer 
i liturgien kun kan føre til fuldstændig forvirring 
blandt de troende”. Den tids paver var dog over-
bevist om at radikal liturgisk fornyelse var nød-
vendig. Om sine forandringer af messen skrev 
pave Paul VI: ”Det forventede eller rettere øn-
skede resultat er at de troende vil deltage i det 
liturgiske mysterium med større forståelse, på 
en mere praktisk, behagelig og helliggørende 
måde.” Resultaterne blev det modsatte. Delta-
gelsen i messen er styrtdykket, fra omkring 70% 
af de amerikanske katolikker som deltog i messen 
på søn- og helligdage i 1960’erne, til omkring 21% 
i dag. I andre lande, såsom i det meste af Vest-
europa, kan det sidste tal være en-cifret. Men 
efter fem årtier med eksperimenter og tilbage-
gang, er der også nogen fremgang at spore. Iro-
nisk nok er det hos traditionalister der i højere 
grad bliver præster, går ind klostre og deltager i 
messen – den latinske messe som blev erstattet 
for 50 år siden.    

K. Wolfe, artikel i New York Daily News, 30/11 2019 
 

Juleoktaven 1/1 
Ud over de faste søndagsmesser kl. 18 fejres der 
lejlighedsvist messer på andre dage og tidspunk-
ter, således 1/1 som markerer afslutningen på Ju-
leoktaven. Se ellers www.katolikker.dk  
 

Katekese og Fællesspisning 12/1 
Inden messen er der katekese om ”Eukaristien og 
Realpræsensen” i menighedslokalerne kl. 16.00-
17.30 (tilmelding ikke nødvendig). 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, København. 
Yderligere messer annonceres på www.katolikker.dk  
 

Desuden fejres regelmæssigt messe i Lund og i Randers: 
Skt. Thomas kirke, Store Tomegatan 15, Lund, alle søndage kl. 16. 
Jesu Hjerte kirke, Randers, se tider på www.sanktknudsselskab.com  

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