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"MEMENTO MORI" – HUSK, AT DU SKAL DØ...

Den ekstraordinære messe er i de seneste knap 25 år blevet
arrangeret af en gruppe dedikerede lægfolk, som til dette
formål dannede Skt. Karl Borromæusgruppen. Siden 2019
fejres messen hver søndag i Jesu Hjerte kirke i København.
Gruppen tog navn efter den kardinal, som udover at være
ærkebiskop i Milano, i årene efter Tridentinerkoncilet også
arbejdede utrætteligt på at få gennemført en ægte reform
af Kirkens liv, som gav nyt liv til dens ældgamle overleverede
tro og lære. Denne reform var og er Kirkens svar på det
protestantiske skisma, som blev anført af Luther og andre.
Det er derfor med stor glæde, at vi i år har mulighed for at
fejre denne store skytshelgen, alt imens der fortsat arbejdes
utrætteligt på udbredelsen af den traditionelle messe i hele
bispedømmet København. Messen for Skt. Karl Borromæus
fejres onsdag den 4. november kl. 18.

Traditionen tro er november måneden, hvor vi særligt
beder for de afdøde sjæle i Skærsilden. At bede for de
afdøde er én af de åndelige barmhjertighedsgerninger,
og samtidig er dét at bede for de afdøde en påmindelse
til os selv om, at også vi en dag skal dø.
Selvom det måske ikke er så behageligt at blive mindet
om vores menneskelige forgængelighed, så er det dog
langt værre hvis vi glemmer at forberede os på den dag
hvor Gud vælger at kalde os til sig, og bort fra verden.
Ingen af os kender dagen eller timen – det eneste sikre
er, at den kommer. Derfor skal vi som de fem vise
brudepiger (Matt. 25, 1-13) stedse våge og holde os rede
til Brudgommens, Kristi, komme.

REQUIEMMESSER – 3. & 7. NOVEMBER
Efter fejringen af Alle Helgen den 1. november, beder Kirken
i den første uge af november særligt for alle de afdøde sjæle
som endnu befinder sig i Skærsilden. Der vil derfor i alle sjæles
oktaven i starten af november blive fejret to requiemmesser:
Tirsdag den 4. november kl. 18:30 vil p. Hansen læse en
stille requiemmesse, og lørdag den 7. november kl. 9 vil p.
Marx fejre en sungen requiemmesse.

"ALTERNATIV KIRKEKAFFE" OM SØNDAGEN
Sommeren igennem har det været muligt at deltage i en
"alternativ" kirkekaffe efter den ekstraordinære messe om
søndagen kl. 18, hvor man over en øl eller sodavand har
kunnet få sig en snak med sine brødre og søstre i Kristus. Dette
er nu rykket inden for i menighedssalen, hvor vi stadig mødes
kortvarigt efter messen – indtil ca. kl. 20.

LITURGISK KALENDER FOR 2021
1. søndag i Advent starter det nye kirkeår, hvilket ligeledes
betyder, at det snart er tid til at man får sig en ny liturgisk
kalender. Der vil være mulighed for at få flere varianter af
den liturgiske kalender for den ekstraordinære form. Salget
vil blive annonceret via hjemmesiden, på Facebook samt i
forbindelse med messerne i både København og Randers.

Du kan tilmelde dig
vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk

Messen for "Alle Sjæle" – 2. november 2019

ADVENT & JUL – I DEN EKSTRAORDINÆRE FORM
Allerede nu kan vi med glæde annoncere at der også i år vil
være et tætpakket program med mange ekstraordinære
messer i forbindelse med Advent og Jul. Foruden at julen vil
blive fejret med manér, vil der også være mulighed for at
deltage i de efterhånden velkendte Roratemesser i løbet af
Advent. Messerne fejres i stearinlysenes skær mens solen står
op, som et symbol på at vi som troende venter på Kristus det guddommelige lys som skinner i verden, og som leder
menneskeheden sikkert frem til den evige frelse.

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.

