
 
 

 

Du kan tilmelde dig 

vores nyhedsbrev på 

www.katolikker.dk 

MESSE I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM 

KØBENHAVN (Jesu Hjerte Kirke): HVER SØNDAG – KL. 18 

 - øvrige messer & aktiviteter annonceres via www.katolikker.dk 

RANDERS (Jesu Hjerte Kirke): Se www.sanktknudsselskab.com 

Skt. Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af lægfolk knyttet til den ekstraordinære 

form af den Romerske Ritus, og som arrangerer messerne i ved Jesu Hjerte Kirke i København. 

 

BORROMÆUSPOSTEN 

Nyhedsbrev fra skt. karl borromæus Gruppen 
 

nr. 202 – AUGUST 2020 

 

FIRMELSE – 16. AUGUST 
På festen for Jomfru Marias Optagelse i Himlen, søndag den 

16. august kl. 18, vil biskop Czeslaw meddele firmelsens 

sakramente til to voksne kandidater, hvorefter han vil fejre en 

sungen messe, og efter messen vil der være en let reception. 

 
Biskop Czeslaw meddelte firmelsens sakramente på festen 

for Det Hellige Kors' ophøjelse den 14. september 2019.

 

UDSALG PÅ TRADITIONELLE KALENDERE...! 
Man kan fortsat nå at erhverve sig kalendere til brug i den 

ekstraordinære form – nu med rabat!  

 Alm. liturgisk kalender, der bl.a. indeholder fasteregler, om 

muligheden for aflad, samt meget mere – 20 kr. (Via. post 

kontakt p. Jan Hansen: p.jan@katolsk.dk) 

 Kalender med både den Ekstraordinære og Ordinære 

Form af den Romerske ritus side om side – 30 kr. (Via. post 

kontakt Gideon Ertner: gideon_e@hotmail.com) 

Kalenderne kan også købes ved messerne i Jesu Hjerte Kirke. 

 

TRADITIONEL LEJR PÅ KLITBORG 
Traditionen tro var der i juli måned traditionel lejr på Klitborg, 

med ca. 30 deltagere, hvoraf godt halvdelen var børn. Kirken 

går en fantastisk blomstrende fremtid i møde...! 

 

I HENDE VAR GUD ET MENNESKE 
Lad os i dag lovprise hende med hellig sang, anerkende 

vores eget held og forkynde det. Lad os ære hende i den 

natlige vågebøn, og lad os glæde os over hendes sjæls 

og legemes renhed, for lige efter Gud overgår hun alle i 

renhed. Det er naturligt for de ting som ligner hinanden, 

at glæde sig over hinanden. Lad os vise hende vores 

kærlighed gennem medfølelse og venlighed mod de 

fattige. Fordi hvis barmhjertighed er den bedste form for 

tilbedelse af Gud, hvem vil da nægte at vise hans mor 

ære på samme måde?  

Hun har åbnet Guds uudsigelige kærligheds dyb for os. 

Gennem hende er det gamle fjendskab mod Skaberen 

blevet ødelagt. Gennem hende er vores genforening 

med Ham blevet styrket; vi har modtaget fred og nåde; 

menneskene er blevet til englenes ledsagere, og vi som 

var vanæret er blevet til Guds børn. Fra hende har vi nu 

plukket livets frugt. Fra hende har vi modtaget 

udødelighedens frø. Hun formidler alt godt til os. I hende 

var Gud et menneske, og mennesket var Gud. Hvad er 

da mere vidunderligt eller velsignet?  

Skt. Johannes af Damaskus (676-749),  

Prædiken til Jomfru Marias Optagelse i Himlen 

 


