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VI ØNSKER ALLE EN GOD & VELSIGNET SOMMER!

SALIGE ER DE FATTIGE I ÅNDEN

Sommeren er endnu en gang over os, og til trods for at det
seneste år fortsat har været en udfordrende tid, særlig på
grund af det fortsatte forbud mod mundkommunion, så er der
dog alt andet lige et håb og et lys forude. Resten af samfundet
omkring os er ved at åbne op, og dette giver os et stærkt håb
om, at vi efter sommeren vil kunne vende tilbage til nogenlunde normale forhold, og dermed mundkommunion. Vi opfordrer dog stadigt til bøn for denne intention, og at alle særligt
beder for vores biskop Czeslaw i denne tid.

Ingen kan nære tvivl om, at de fattige lettere end de rige
vinder det gode, som ydmyghed er. De første er i deres
fattigdom mere fortrolige med beskedenhed, medens
hovmod er mere nærliggende for andre i deres rigdom.
Men også hos flere rige findes den ånd, som ikke bruger
overfloden til opblæsthed og overmod, men til velgørenhed, og som regner dét for den største vinding, som tjener til at lindre andres nød og møje.
Alle slags mennesker af enhver stand kan få del i
denne dyd, fordi de kan være lige i deres indstilling, selv
om de er ulige i formue. Det gør ingen forskel, hvor forskellige de er med hensyn til jordisk ejendom, når de er
lige i henseende til åndelige goder. Salig er da den fattigdom, der ikke fanges af kærlighed til tingene her i tiden, og som ikke stræber efter at øge denne verdens
rigdom, men længes efter at blive rig på de himmelske
goder.
Apostlene var de første efter Herren til at give os et storslået eksempel på denne fattigdom, idet de uden forskel
forlod alt, hvad de ejede. Efter den himmelske lærers
kald blev de hurtigt forvandlede fra at være fiskere til at
være menneskefiskere. De gjorde mange til deres efterlignere, så at de tog deres tro til forbillede, dengang Kirkens første børn alle havde ét hjerte og én sjæl. De berøvede sig selv alle ting og hele deres ejendom, og fordi
de gav sig hen til fattigdom, fik de evige goder som
gave. I lydighed mod apostlenes forkyndelse glædede
de sig over intet at have af denne verden, men at eje alt
med Kristus.
"Om saligprisningerne"
af den hellige pave Leo den Store (ca. 400-461)

Med ønsket om en velsignet sommer til alle
fra p. Paul Marx & p. Jan Hansen.

BLIV MEDLEM AF SKT. KARLS STØTTEFORENING
I godt og vel 25 år har en dedikeret gruppe lægfolk arbejdet
for udbredelsen af den traditionelle messe i bispedømmet, og
siden 2008 har der været regelmæssige messer i Jesu Hjerte
kirke, om end det dog først fra september 2019 lykkedes at få
messe fast hver søndag.
Gennem årenes løb har udgifterne til liturgiske anskaffelser
samt øvrige udgifter, som de første mange år især angik at finansiere rejser for præster fra udlandet, været afholdt af de
troende, uden nogen form for støtte fra bispedømmet. I takt
med det stigende aktivitetsniveau, er der blevet oprettet en
forening med navnet Skt. Karls Støtteforening, hvis funktion er
at sikre det økonomiske fundament for den traditionelle liturgi
og dertil hørende aktiviteter.
Man kan blive medlem af foreningen ved betaling af et årligt kontingent på 250 kr., og dermed være med til at sikre at
den traditionelle liturgi fortsat kan blomstre og vokse sig større
i København. Hvis du ønsker at melde dig ind, eller at vide
mere, så kontakt Gideon Ertner på sanktkarl@outlook.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.

