
 
 

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. 
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PÅSKENS TRIDUUM – FEJRES I ÅR I KØBENHAVN
Det er en stor glæde at kunne annoncere, at det for første 
gang siden 2017 har været muligt at få organiseret fejringen 
af Påskens Hellige Triduum i den Ekstraordinære Form i 
København. Vi er yderst taknemmelige for, at p. Paul Marx 
har indvilget i at celebrere messerne i Jesu Hjerte kirke på 
disse hellige dage:  
Skærtorsdag kl. 14 / Langfredag kl. 12 / Påskevigilien kl. 14 

Påskevigilien 2017 (i ekstraordinær form) 

MESSE OG BØN I FASTETIDEN 
Der fejres 2-3 messer på hverdage i hele Fastetiden - man 
kan se tidspunkterne på vores hjemmeside, der løbende 
opdateres. Brug disse lejligheder til at understøtte den 
fordybelse og bøn, som særlig hører denne tid til (se også 
vedstående om Passionstidens særlige indvielse til 
Messeofferet). I denne fastetid må vi også særlig bede for 
de mange der verden over lider under pandemiens direkte 
og indirekte virkninger, og særlig for sjælenes frelse, som 
bringes i fare ved de større eller mindre forhindringer for 
Kirkens virke, som den medfører. Mange steder i verden er 
det helt eller delvist umuligt at modtage sakramenterne, og 
frafaldet er desværre også mærkbart mange steder, hvor 
kirkerne er blevet åbnet igen. Må Påskeilden påny kalde 
sjælene til Frelsen! 

BØRNELEJR PÅ KLITBORG (30/6 – 4/7)
I dagene fra den 30. juni til den 4. juli åbner Klitborg dørene 
for katolsk børnelejr for aldersgruppen 7 til 18 år. Fokus for 
lejren er katolsk dagligdag og fritid gennem daglig messe, 
bøn, katekese og sommerliv. Lejrpræsten er p. Paul Marx. 
 Pris for deltagelse er kr. 500 per barn. For tilmelding samt 
yderligere information kan man kontakte Jacob Schwartz på 
mail jacob.schwartz@dadlnet.dk, eller telefon 5122 4455.

PASSIONSTIDEN 
Passionstiden er de to uger fra og med Passionssøndag (i 
år 21/3) til og med Påskelørdag (i år 3/4). Dom 
Guéranger skriver om denne tid i storværket Det liturgiske 
år (i 15 bind, hvoraf de første ni  blev skrevet af Dom  
Guéranger i årene 1841-1875): 

Hvis der er nogen tid på året, hvor messens hellige offer 
må anspore den kristnes hjerte til hengivenhed, er det 
Passionstiden. I de dage, der er afsat til fejringen af vor 
Forløsers død, kan den trofaste sjæl næppe vende sine 
tanker fra Jesus, der udånder på korset; hun ønsker at 
hun var en af dem, der var vidner til det sublime 
mysterium på Golgata, at hun kunne have stået ved 
foden af korset, følt med sin Frelser i Hans lidelser, hørt 
Hans sidste ord og ærbødigt samlet hver dråbe af det 
dyrebareste Blod, for med det at læge sine egne sår. 

Dsse hellige længsler er ikke givet til den kristne som 
slet og ret drømme; Gud har givet os midlerne til at 
realisere dem, for messens offer er intet andet end 
Golgataofferet. Jesus ofrede sig selv en eneste gang på 
korset for vores synder; men Han fornyer offeret ublodigt, 
men alligevel virkeligt og fuldstændigt, på vore altre. 
Han kommer til stede på alteret så snart de hellige 
indvielsesord er udtalt af præsten, Han kommer som 
offer for Verdens frelse. Hans Legeme er virkelig til stede 
der, under brødets skikkelse; kalken indeholder Hans Blod 
i vinens skikkelse. Hvorfor denne mystiske adskillelse af 
Gud-Menneskets Legeme og Blod, nu hvor Han ikke  
mere kan dø, hvis det ikke er som en fornyelse, for Guds 
Åsyn, af den virkelige lidelse og død på Golgatha, der 
engang blev lidt på blodig vis, en fornyelse af denne 
døds  nåde og frugter, til gavn for mennesker?   

Dette er den nye Pagts offer, så højt hævet over alle 
den gamle Pagts ofre som Skaberen er over alle sine 
skabninger, både i hellighed og kraft. I sin Kærligheds 
almagt skabte Jesus i det nye offer et middel til at forene 
den udødelige og evige Konges værdighed med sin 
tjeneste som vort Offer. Han kan ikke dø igen; men Hans 
død fornyes virkelig på alteret: det er det samme 
Legeme, det bærer sine fem dyrebare sår; det er det 
samme Blod, som forløste os. Hvis det var muligt for Ham 
at dø igen, ville kraften i de mystiske ord, som frembringer 
tilstedeværelsen af Hans Blod i kalken, være 
offersværdet. 

http://www.domgueranger.net/lannee-liturgique-passion-et-semaine-sainte-historique-mystique-pratique-et-prieres/
http://www.domgueranger.net/lannee-liturgique-passion-et-semaine-sainte-historique-mystique-pratique-et-prieres/

