
 
 

 

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 
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VELSIGNELSE AF HJEM IFM. HELLIG TRE KONGER 
I forbindelse med Hellig Tre Konger er det en gammel 
tradition, at sognets hjem bliver velsignet af en præst, som 
med kridt skriver C+M+B og det nye årstal over døren. I dag 
sker det oftere med en velsignet CMB-label fra kirken.  

For at komme lidt nærmere den oprindelige tradition, har 
vi i de senere år udviklet et “gør-det-selv” sæt, hvor man får 
en pose med velsignet vand, kridt samt et ritual for hvordan 
man selv kan velsigne sit hjem. Disse kan fås GRATIS ved 
messen for Hellig Tre Konger, den 3. januar kl. 18 i Jesu Hjerte. 
Donationer modtages i den forbindelse med glæde, til gavn 
for den traditionelle liturgi og til dækning af materialerne. 
 Hvis man ikke har mulighed for selv at komme til messen i 
Jesu Hjerte kirke den 3. januar, men gerne vil have et sæt 
tilsendt med posten, bedes man sende en mail til p. Jan 
Hansen på p.jan@katolsk.dk. 
 

 
 
FORTSAT MESSEFEJRING I JESU HJERTE KIRKE 
I kølvandet på nedlukningen af Danmark kort før jul, kom der 
skærpede restriktioner for kirkerne lige inden Juleaften, hvor 
vi fik valget mellem en generel aflysning af alle messer, eller 
at fejre dem som korte stillemesser til og med 3. januar. I 
skrivende stund forventes det at disse restriktioner forlænges 
indtil videre, og at messerne derfor gennemføres som korte 
stillemesser, dvs. uden sang. 
 Såfremt det bliver nødvendigt at lukke helt ned, vil det 
blive meddelt på www.katolikker.dk, Facebook og via 
nyhedsbrevet, så der ikke hersker nogen tvivl om situationen. 
 Vi håber på, og beder for, at den nuværende situation 
snarest muligt må blive forbedret, at de som er syge må blive 
helbredt, og at det må forblive muligt for os alle at bede for 
dem under det Hellige Messeoffer. 

SKT. KNUD LAVARDS MARTYRIUM 
- Messen for Skt. Knud Lavard fejres 7. januar kl. 18:30 

 
En af de store danske helgener fra Middelalderen er Skt. 
Knud Lavard (Lavard = hertug). Han blev født i 1096 som 
søn af Kong Erik Ejegod, bror til Knud den Hellige som 
døde som martyr i 1086, og som blev kanoniseret i 1100. 
 Da Knud Lavard var ca. 6 år tog hans forældre på en 
pilgrimsfærd til det Hellige Land. De vendte aldrig 
vendte tilbage fra denne rejse, for mens de befandt sig 
på Cypern i 1103, blev Kong Erik syg og døde kort tid 
efter. Hans hustru, dronning Bodil, rejste videre til det 
Hellige Land, og døde dér ved Oliebjerget. Knud Lavard 
blev således forældreløs som dreng. 
 Knud Lavard kom i pleje, og i løbet af sin opvækst fik 
han et godt indblik i både kultur og politik rundt omkring 
i Europa. Knud blev som ung udnævnt til Hertug, og fik 
dernæst ansvaret for at vogte Danmarks grænse mod 
syd. Udover at Knud var dygtig i verdslige forhold, var 
han særligt kendt som en gudfrygtig og ikke mindst 
yderst gavmild mand. Han støttede aktivt Kirkens mission 
blandt hedningerne, og arbejdede for opførelsen af flere 
kirker rundt omkring i landet. 
 Knud blev hurtigt betragtet som en mulig arvtager til 
Danmarks trone, men han blev i januar 1131 myrdet af 
sin fætter, Magnus, som selv ønskede at blive konge. 
Knud blev efterfølgende kanoniseret og skrinlagt i den 
nuværende Skt. Bendts kirke i Ringsted den 25. juni 1170. 
 

Skt. Knud Lavard – Bed for os! 
 

 


