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VELKOMMEN TIL PASTOR KAMIL BROGOWICZ

SEPTUAGESIMATIDEN

Søndag den 10. januar, på festen for den Hellige Familie, var
det en glæde at kunne byde velkommen til endnu en præst
som har valgt at ville fejre den Traditionelle messeform, idet
p. Kamil Brogowicz fejrede sin første offentlige traditionelle
messe i Jesu Hjerte kirke i København. Pastor Kamil, som er
uddannet ved præsteseminariet i Vedbæk, er til dagligt
andenpræst i Skt. Josef Sogn på Lolland og Falster.
Vi glæder os over, at endnu en præst i bispedømmet
København nu fejrer den traditionelle messe, og håber at
kunne byde flere præster velkommen inden alt for længe.

Det liturgiske år i den traditionelle kalender rummer
utrolig mange rigdomme, og blandt disse finder vi bl.a.
Septuagesimatiden, som i Kirkens tradition har markeret
starten for selve forberedelsen til Påsken, idet den også
inkluderer fastetiden, der begynder Askeonsdag.
"Septuagesima", også kaldet 70.-dagen, henviser til, at
denne dag ligger ca. 70 dage før Påske, faktisk er dagen
præcist 9 uger inden Påskedag. Septuagesimatiden
varer ca. 2½ uge indtil Askeonsdag, hvor fastetiden tager
over, og hvor vi for alvor kan begynde at leve os ind i
Jesu Kristi lidelse & død på korset for vor skyld.
De to øvrige søndage, inden fasten begynder, hedder
hhv. Sexagesima (60.-dagen) og Quinquagesima (50.dagen). Sidstnævnt er her til lands nok bedre kendt som
Fastelavnssøndag. Pga. de eksterne fejringer for Skt.
Ansgar (31/1) og Kyndelmisse (7/2), er det i år kun
Quinquagesima der fejres i København.
Septuagesimatiden kan spores tilbage til Kirkens
første århundreder, og således finder man også i de
Ortodokse Kirker en tilsvarende lang forberedelsestid til
Påsken, af ca. 10 ugers varighed. I den nye form af den
romerske ritus, som blev til med liturgireformen i 1969, er
septuagesimatiden afskaffet, hvorfor man i denne form
af liturgien går direkte ind i fastetiden uden en
forudgående forberedelsestid.
Liturgisk er Septuagesimatiden præget af den violette
farve der symboliserer bod og omvendelse, og samtidig
synges der hverken Halleluja eller Gloria (sidstnævnte
kan dog synges ved visse fester) før vi til Påske nok en
gang kan fejre Herrens opstandelse.

Pastor Kamil Brogowicz ved Festen for den Hellige Familie.

ASKEONSDAG – 17. FEBRUAR
Septuagesimatidens ankomst 31/1 er samtidig et tegn på at
Fastetiden er lige om hjørnet. Askeonsdag er i år den 17.
februar. På den dag modtager vi asken på hovedet som et
tegn på vores forgængelighed, og dermed er det også en
påmindelse om, at vi en dag skal herfra. Idet præsten drysser
asken på hovedet siger han ordene: "Husk menneske, at du
er støv, og til støv skal du vende tilbage".
I år fejres messen askeonsdag, med uddeling af aske,
i Jesu Hjerte kirke kl. 18:30.

LITURGISK VÆGKALENDER TIL SALG
Igen i år er der produceret en liturgisk vægkalender med
kirkeårets fester i både den traditionelle og nye form.
Kalenderen er udsmykket med flotte billeder fra den
traditionelle liturgi. Kalenderen kan købes efter messen i Jesu
Hjerte Kirke, København ved messen søndag kl. 18 (60 kr)
eller den kan sendes med post ved henvendelse til Gideon
Ertner: g.ertner@outlook.com (120 kr).
Du kan tilmelde dig
vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk

Septuagesima 2019

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.

