BORROMÆUSPOSTEN
NYHEDsbrev fra sankt KARL BORROMÆUS GRUPPEN
NR. 198 – April 2020

ALLE MESSER ER AFLYST
- indtil videre til og med Påskedag.

"Og lyset skinner i mørket..."
I en verden og en tid hvor vi er vant til at få næsten alt hvad vi ønsker, når vi end ønsker det, er
det nemt hurtigt at tage for givet, at vi som troende kan få lov til komme i kirken for at bede,
eller blot få lov til at deltage i messen. Som troende er det helt utænkeligt at undvære messen,
og derfor er det også svært at finde ord der kan
trøste i denne tid, hvor selv kirkerne er lukket ned
pga. den hærgende Coronavirus.
Selvom vi oplever på hårdeste vis, at både messen og kirkerne tages fra os, så er det samtidig
vigtigt at huske på, at intet menneske kan berøve
os hverken troen eller håbet på Kristus: "De, der
stoler på Herren, er som Zions bjerg, det rokkes
ikke, det står fast for evigt" (Sl 125).
Johannesprologen, som vi hører i slutningen af
hver messe, minder os om at Kristus er lyset der
skinner i mørket, og at når blot vi holder vores
fokus rettet mod Ham, så er der ingen grund til at
vi bekymrer os, for "Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok
og din stav er min trøst" (Sl 23).
Det er bestemt mit inderlige håb, at alle de troende i denne tid ikke alene må blive styrket i deres personlige forhold til Kristus, men også at afsavnet ved ikke at kunne modtage den Hellige
Kommunion ligeledes må styrke den enkelte i glæden over de himmelske gaver som Gud giver os
gennem den hellige Messe.
Lad os bede særligt for hinanden i denne tid,
at vi alle må blive styrket i troen og i håbet, og at
vi alle, også på trods af at vi nok ikke lige med det
samme kommer til at kunne fejre Herrens opstandelse, dog må blive styrket yderligere i kærligheden til Kristus!
p. Jan Hansen

Har du brug for skriftemål...?
Selvom kirkerne landet over er lukket ned, så er
det endnu muligt at få lov til at komme til skrifte
samt at modtage de syges salvelse. Hvis man bor i
eller tæt på Kbh. kan man kontakte p. Jan Hansen
(tlf. 2226 4723 / e-mail: p.jan@katolsk.dk).
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Om faste fra Eukaristien
Faste fra Eukaristien på Langfredag har utvivlsomt været
en del af Kirkens kommunionspraksis siden apostlenes
tid. Således at afstå fra at
kommunicere på en af kirkeårets helligste dage udgjorde en særlig måde
hvorpå man kunne tage del i Herrens lidelse – som
Brudens sorg over sin tabte Brudgom (jf. Mark.
2,20). Jeg tænker at hvis det virkelig blev taget
alvorligt og overvejet nøje, kunne det også i dag
være meningsfyldt at faste fra Eukaristien ved
omhyggeligt udvalgte lejligheder, såsom bodsdage – og hvorfor ikke genindføre skikken på
Langfredag? Det ville også være særlig passende
ved messer hvor der er en meget stor menighed
og hvor det derfor er umuligt at gennemføre en
værdig uddeling af sakramentet; i sådanne tilfælde kunne det at afstå fra sakramentet faktisk
udtrykke større ærbødighed og kærlighed end en
form for modtagelse som ikke afspejler den uendelige betydning af denne handling. (…) Sommetider har vi brug for sult, fysisk og åndelig sult,
hvis vi på fornyet vis skal nærme os Herrens gaver, og forstå vore sultende brødres lidelse. Både
åndelig og fysisk sult kan være en kærlighedens
vej.
Pave Benedikt XVI, Behold the Pierced one, 1986

Bøn om åndelig Kommunion
Når man ikke fysisk kan modtage Kristus i Alterets
Allerhelligste Sakramente, kan man i stedet bede
følgende bøn, som åndelig kommunion:
Herre, Jesus Kristus, Du, som er til stede i alterets helligste sakramente, jeg tror på dig, jeg
håber på dig, jeg elsker dig. Lad intet skille mig
fra dig, lad alt føre til større fællesskab med
dig; lad min længsel efter dig komme for dagen
i min kærlighed til dig og til dem, jeg møder på
min vej. Amen.

Åndelig hjælp i nøden
På forsiden af www.katolikker.dk er der et link
til bønner man i denne tid kan bede for at holde
gang i sit åndelige liv, samt link til steder hvor
den traditionelle messe live-streames.

Messe efter ekstraordinær ritus i Københavnsområdet
Alle offentlige messer i bispedømmet er pt. aflyst, og vore messer kl. 18.

På www.katolikker.dk vil vi meddele så snart messerne starter igen!
Normalt fejres også 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!

