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KRISTI HIMMELFART – 13. MAJ

HELLIGÅNDENS SALVELSE

Torsdag den 13. maj er det Kristi Himmelfart, og i Danmark
som bekendt en offentlig helligdag. Der er på denne store
højtid messe kl. 18 i Jesu Hjerte kirke.

I er blevet kristne ved at modtage Helligåndens tegn. Da
I er Kristi billede, har den gudstjeneste, I har deltaget i, en
symbolsk betydning. Kristus badede i Jordanfloden, og
efter at have berørt vandet med sit guddommelige legeme sted han op af det, og Helligånden dalede ned
over ham i legemlig form som en due, der hvilede over
ham.
På samme måde blev I salvede, da I steg op fra den
hellige dåbs vande, ligesom Kristus blev salvet. I blev salvet med Helligånden, om hvem den salige Esajas talte,
da han profeterede: »Den Herrens Ånd er over mig, fordi
han salvede mig; han sendte mig med glædesbud til de
ydmyge«. Kristus blev ikke salvet med menneskehånd og
jordisk olie. Nej, Faderen udvalgte ham til at blive hele
verdens frelser og salvede ham med Helligånden. Som
Peter siger: »Jesus af Nazaret, som Gud salvede med Helligånd«. Profeten David siger også: »Din trone, o Gud, står
evigt fast; en retfærds stav er din kongestav. Du elsker ret
og hader uret; derfor salvede Gud, din Gud, dig med
glædens olie fremfor dine fæller«.
Kristus blev salvet med glædens åndelige olie, det vil
sige med Helligånden, som kaldes glædens olie, fordi
den er ophav til den åndelige glæde. Også I er blevet
salvet med krisam, fordi I er blevet Kristi fæller og har del
i ham. Men I må ikke betragte salvelsen med krisam som
en almindelige salvelse slet og ret. Krisam er, når Helligånden er blevet påkaldt over den, ikke længere almindelig olie; det er nu Kristi og Helligåndens gave, som giver
os del i Guds liv. Salvelsen har en symbolsk betydning; legemet bliver salvet med jordisk olie, men sjælen bliver
helliggjort af den levende Helligånd.

ER DU INTERESSERET I TRADITIONEL TIDEBØN...?
Blandt Kirkens mange åndelige skatte findes tidebønnen
som dagligt bedes af Kirkens diakoner, præster, biskopper
og ordensfolk. Tidebønnen bedes på bestemte tider af døgnet, hvoraf de mest udbredte og kendte af tidebønnerne er
morgenbønnen (Laudes) samt aftenbønnen (Vesper).
Tidebønnen er dog ingenlunde forbeholdt Kirkens præster
og ordensfolk, men i stigende grad er også mange lægfolk
begyndt at interessere sig for tidebønnen, som for mange
kan være en god hjælp i forhold til at give nogle faste åndelige holdepunkter i løbet af en ellers travl og pakket hverdag, hvor man måske har mange pligter at se til.
Hvis du er interesseret i at bede den traditionelle tidebøn,
samt at erhverve et eksemplar af det Romerske Breviar (som
indeholder alle tidebønnerne), kan du kontakte Gideon Ertner på gideon_e@hotmail.com.
Prisen for det traditionelle romerske breviar er 2.350 kr. Hvis
man synes at prisen er for høj, men stadig ønsker at bede
tidebønnen, er man stadig velkommen til at kontakte Gideon Ertner, med henblik på at få nogle gode links.

Fra dåbsbelæringen til de nydøbte i Jerusalem

Et opslag fra det romerske breviar.

EKSTRA MESSER I MAJ MÅNED
I de seneste par måneder har vi med stor glæde haft mulighed for at tilbyde en række ekstra messer i hverdagene. Vi
har tilsvarende allerede planlagt et par messer i løbet af maj
måned. Som altid kan aktuelle datoer og tidspunkter ses på
vores hjemmeside: www.katolikker.dk
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.

