
 

    

      

 

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! 
 
 

ALLE MESSER ER  
INDTIL VIDERE AFLYST 

 

Maria viser os vejen til Kristus 
Maj er traditionelt en af de to måneder i året, 
hvor vi som troende særlig retter vores fokus på 
Jomfru Maria, og ikke mindst på hendes rolle i 
frelseshistorien, idet hun tog imod Guds Ord i sit 
indre, da hun med sit "Fiat voluntas tua" (Din vilje 
ske) sagde ja til at føde Guds Søn til verden. 

Selvom vi katolikker af nogle anklages for at fo-
kusere for meget på Jomfru Maria, så er vores 
hengivenhed og andagter ikke noget som på nogen 
måde tager noget fra Kristus. Ved at fordybe os i 
Marias rolle i frelsens mysterier, ser vi også hvor-
dan Gud gør brug af det skabte for at frelse det 
skabte – os mennesker, Guds børn. 

Gud kunne sagtens have frelst os uden noget 
menneskes samtykke, men den ægte kærlighed 
forudsætter den frie vilje til at tage imod Guds 
nåde, og netop Maria er et forbillede på hvordan 
vi som troende kan tage imod Guds vilje i vores 
liv, og hvordan vi selv kan forsøge at gøre Guds 
vilje, snarere end blot at forfølge vore egne ideer. 

Maria har formået at vise os vejen til Kristus, 
ved selv at tage imod Ham. Hun har vist hvordan 
også vi kan lade Guds Ord tage bolig i vort indre, 
således at vi fyldt af den guddommelige nåde også 
kan udleve Guds vilje i hverdagen. 

Maj måned er en oplagt tid, hvor vi med Maria 
som forbillede på hvad det vil sige at være et tro-
ende menneske, kan gøre en særlig indsats for at 
forny vor tro og vort ønske om at tjene Gud. 

p. Jan Hansen 
 

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

Har du brug for skriftemål...? 
Selvom kirkerne landet over er lukket ned, så er 
det endnu muligt at komme til skrifte samt at 
modtage de syges salvelse. Hvis man bor i eller 
tæt på København kan man kontakte p. Jan Han-
sen (tlf. 2226 4723 / e-mail: p.jan@katolsk.dk). 

 
 

Om at bede Rosenkransen 

Den Hellige Rosenkrans er ikke en from praksis 
som hører fortiden til, som bønner fra hen-
svundne tider der ihukommes på nostalgisk vis. 
Tværtimod gennemgår Rosenkransen et nyt forår. 
Uden tvivl er dette ét af de mest veltalende tegn 
på den kærlighed som den yngre generation har 
til Jesus og hans mor, Maria. I denne verden, i sin 
fulde udstrækning, hjælper denne bøn med at 
sætte Kristus i centrum, ganske som Jomfruen 
gjorde, idet hun i sit hjerte gemte alt hvad der 
blev sagt om hendes Søn, og hvad Han selv sagde 
og gjorde. Når Rosenkransen bedes, gennemleves 
de vigtige og betydningsfulde øjeblikket fra frel-
seshistorien. Vi følger de forskellige skridt i Kristi 
mission. Sammen med Maria er hjertet vendt mod 
mysteriet om Jesus. Kristus sættes i centrum af 
vores liv og vor tid når vi betragter og overvejer-
Hans hellige mysterier af glæde, lys, sorg og her-
lighed. Må Maria hjælpe os til at tage imod disse 
mysteriers nåde i os selv, således at vi derved kan 
"vande" samfundet omkring os, idet vi begynder 
med vore daglige relationer til andre ved at rense 
dem fra negative kræfter, og åbner disse relatio-
ner for dén fornyelse Gud bringer os. Når Rosen-
kransen bedes på en autentisk måde, ikke meka-
nisk eller overfladisk, men med dybde, bringer 
den faktisk fred og forsoning. Den indeholder i sig 
selv den helbredende kraft fra Jesu Allerhelligste 
Navn, som påkaldes med tro og kærlighed i cen-
trum, under hvert eneste "Hil dig, Maria". 

Pave Benedikt XVI, Tale ifm. Maria-andagt, 13. maj 2008 
 
 

 

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 alte-
rets 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. 

 

Messe efter ekstraordinær ritus i Københavnsområdet 
Alle offentlige messer i bispedømmet er pt. aflyst, også 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  
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