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Laetare Søndag 22/3 2020

Hvorfor den traditionelle messe?

Når dette læses, er vi gået ind i Fastetiden. Den
fjerde søndag i denne tid er Laetare søndag, hvor
vi – midt i den liturgiske periodes alvor – ser frem
mod Påsken med den glæde, som indgangsverset
(som giver søndagen navn) taler om. Messen – hvor
den liturgiske farve er rosa – fejres denne dag af
biskop Czeslaw. Inden messen er der katekese om
Skriftemålet og de syges Salvelse kl. 16 i menighedssalen, samt fællesspisning efter messen. Til
det sidste kræves tilmelding og betaling via Mobile Pay til Maria Ertner, 6179 7220, senest lørdag
d. 21/3 kl. 12.

Firmelse 16/8 2020

Der fejres igen i år firmelse efter traditionel ritus,
nemlig 16. august (tidspunkt meddeles senere).
Tilmelding af firmander samt aftale om evt. undervisning hos: p. Jan Hansen (p.jan@katolsk.dk).

Liturgiske kalendere for 2020

Som noget nyt er der i år udarbejdet en officiel
liturgisk kalender for bispedømmet København,
som er baseret på den universelle kalender for
den ekstraordinære form. Foruden at indeholde
en komplet kalender for hele det liturgiske år –
indtil 13. januar 2021, hvor juletiden afsluttes –
vil der også være mange andre brugbare informationer at hente i denne nye liturgiske kalender,
såsom en oversigt over de fejringer der er særligt
tilknyttet bispedømmet København, eller hvor festen er rykket ift. den universelle kalender. Derudover kan man også finde reglerne for både faste, bod og almisse (såvel de nuværende som de
tidligere der var gældende i 1962), samt om mulighederne for at opnå aflad for sine synder. Kalenderen er nu blevet trykt, med biskop Czeslaws
imprimatur. I København sælges kalenderen ifm.
de traditionelle messer i Jesu Hjerte kirke, for 50
kr. Alternativt kan man få den sendt med posten,
ved at kontakte p. Jan Hansen (p.jan@katolsk.dk)
– der tillægges i så fald også udgiften til porto.
Samtidig er der, som sidste år, trykt en vægkalender i farver, som både viser helgenfester mv.
efter begge liturgiske former. Den koster 60 kr. og
sælges også efter messerne, eller man kan skrive
til g.ertner@outlook.com og få den sendt.

Traditionens skønhed ligger i at den ikke forkaster alle årene mellem den tidlige kirke og nu,
men stoler på at Helligånden har vejledt Kirken i
hendes voksende forståelse af Troslæren og i
hele udviklingen af liturgien. (…) Den messe, som
vi fik efter Tridentinerkoncilet i det 16. århundrede, var en standardisering af det som var overleveret, og skulle beskytte Guds folk mod de protestantiske reformatorers vranglærer. For eksempel begyndte en menighed i de første århundreder at bede Kyrie litaniet i starten af messen,
og denne praksis spredte sig til andre menigheder, indtil Paven erklærede at det skulle gøres
alle vegne. Denne og andre riter udviklede sig
langsomt over tid, og vidner om Helligåndens
vejledning af Kirken; disse riter er overleveret
til os i den skønne liturgi som blev formet af alle
århundrederne fra Kristi tid til nutiden.
Susanna Spencer,
National Catholic Register, 18/2 2019

Valentinsdag 14/2 2020

I år havde vi ”premiere” på en liturgisk begivenhed, som alene fejres i den ekstraordinære form
af messen: Festen for den hellige Valentin, beskytter af kristne forlovede og ægtefolk. Den hellige Valentin var præst og led martyrdøden, efter
traditionen fordi han trods forbud i det førkristne Rom viede kristne ægtefolk. Efter messen
modtog de tilstedeværende ægtepar og forlovede en særlig velsignelse. At præstekaldet og
ægtestanden begge er livslange kald, som ikke
kan kombineres, blev næsten samtidig bekræftet
af pave Frans ved skrivelsen Querida Amazonia.

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!

