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Traditionel børnelejr 2020

I flere år har der været en traditionel sommerlejr
på Klitborg (nær Nykøbing Sjælland), og som annonceret i sidste nummer af BP afholdes denne i
2020 i ugen 18/7-25/7. Som noget nyt tilbydes i år
også traditionel børnelejr for børn i alderen ca. 714 år – denne finder sted ugen forinden, i dagene
15/7-18/7, også på Klitborg. Det daglige program
vil også her byde på traditionel messe, katekese
og bøn, med Jacob Laugesen som
lejrchef og p. Jan Hansen som
lejrpræst. Prisen for arrangementet er 500 kr. I udgangspunktet
bedes man selv sørge for transport
til Klitborg. Alternativt kan der arrangeres afhentning fra Nykøbing
Station eller (for de der kommer
fra Jylland) fra færgelejet ved
Sjællands Odde. Detaljeret information findes under ”Arrangementer” på www.katolikker.dk.

Sankt Valentinsmesse 14/2

Endnu en nyhed: der fejres i år Sankt Valentinsmesse på dagen, fredag den 14. februar, kl. 18.30.
Sankt Valentin var martyr og fejres kun i den traditionelle ritus. Efter messen gives en særlig velsignelse til forlovede og ægtefolk, idet Sankt Valentin som bekendt særlig beskytter den hellige
ægtestand. Se i øvrigt ”fællesspisning” nedenfor.

Fællesspisning 9/2, 14/2

Der er fællesspisning efter messerne søndag d.
9/2 og fredag d. 14/2: tilmelding og betaling
forud er nødvendig (75 kr. per person, halv pris
for børn under 12 år) og sker via sms/mobilepay
til Cecilie Schwartz, 20605191.
NB: Til fremtidige fællesspisningsarrangementer
søges frivillige til at stå for bestilling af mad og
modtagelse af betaling. Hvis du er interesseret så
henvend dig venligst til p. Jan, p.jan@katolsk.dk

Kyndelmisse 2/2

Søndag d. 2/2 fejres Festen for Marias Renselse,
bedre kendt som Kyndelmisse. På denne dag, for
12 år siden, vendte den traditionelle messe tilbage til Jesu Hjerte kirke. Gense billederne i BP52

Ekstra messe 15/2

I anledning af barnedåb fejres ekstraordinært
messe lørdag d. 15/2 kl. 13 i Jesu Hjerte kirke.

Hvorfor den traditionelle messe?
Hvorfor elsker, bevarer
og foretrækker vi den
klassiske liturgiske form
af den romerske ritus,
den traditionelle messe?
Er det fordi vi er nostalgikere eller følelsesmæssigt bundet til de
tidligere former af liturgien? Disse grunde ville
ikke række. (…) Kunne
det være fordi vi simpelthen anser den nye
messe, eller Paul d. 6.’s messe, som ugyldig, heterodoks, syndig eller ikke-katolsk? Disse udsagn
ville stride mod Kirkens lære om ufejlbarlighed
og om forening i gudstjenesten, og de er allerede
fordømte som vranglære af Kirken. Derfor er
denne messe en universel liturgisk norm, fremsat
af Kirkens øverste myndighed for 34 år siden, og
antaget af Kirkens forkyndelse. Nej, de virkelige
grunde til, at vi elsker, bevarer og foretrækker
den klassiske form af den romerske ritus, er for
at opnå
• et bedre og mere præcist udtryk for vor tro
på troslæren om Eukaristien,
• sikkerhed og beskyttelse mod liturgiske misbrug
• at bidrage til hele Kirkens bedste og til en
løsning af den liturgiske krise
• rigdom og højtidelighed i liturgien
• større præcision og klarhed i liturgiens normer (uden plads for de ”tvetydigheder,
valgfrihed, opfindsomhed, tillempninger,
reduktioner og instrumentaliseringer” som
pave Johs. Paul d. II. begræder i ”Ecclesia
de Eukaristia” 10, 52, og 61
• sansen for det hellige
• større rigdom og præcision i bønnen og ærbødigheden
• personlig og rituel ydmyghed
• ophøjethed og ædelhed i ceremonierne
• respekt, skønhed, smag, fromhed, sakralt
sprogbrug, tradition og en legitim ret som
er anerkendt af Kirkens øverste myndighed.
Biskop Fernando Rifan, Campos, Brasilien, 2006

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

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!

