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HELLIGÅNDENS VIRKE

FIRE STORE FESTER
Hver eneste søndag i juni fejrer vi en af kirkeårets store fester:
5/6: Pinsefesten, som også kaldes ”Kirkens fødselsdag”, idet
salvelsen med Helligånden gjorde apostlene til dens første
præster og biskopper, og dermed på én gang gav Kirken alle
sine sakramenter – begyndende med Dåben, som Peter og
de andre straks meddelte flere tusinde mennesker (Acta 2,41).
12/6: Trinitatis eller Hellig Trefoldigheds Fest, hvor vi fejrer at
Guds tre personer er fuldt åbenbarede og virksomme i Kirken.
19/6: Corpus Christi eller Kristi Legemsfest, som på en måde
er en ”glædens Skærtorsdag” (og derfor egentlig også falder
på den foregående torsdag, men i Danmark fejres eksternt
den flg. søndag). Skærtorsdags fejring af Eukaristiens
indstiftelse er nemlig også begyndelsen på Triduum, hvor vi
mindes Kristi lidelse og død. På Kristi Legemsfest fejres
Eukaristien i lyset af Påsken og Pinsen, og derfor med ublandet
glæde. Mange steder holdes på denne dag store
Sakramentsprocessioner.
26/6: Festen for Jesu Hellige Hjerte, som er vor sognekirkes
titularfest, og hvor vi fejrer den særlig veneration for Jesu
uendelige og guddommelige kærlighed til menneskene.
Også denne fest fejres eksternt i Danmark, idet den egentlige
fest er den forudgående fredag, til minde om Langfredag,
hvor Jesu hellige hjerte blev gennemboret af en romersk
soldats spyd.

RIP – MICHAEL CHESNUTT
Michael Chesnutt døde tirsdag den 3. maj, 79 år gammel. Når
hans død skal omtales her Borromæusposten skyldes det hans
engagement for den gregorianske kirkemusik. I rammen af
den traditionelle messe fejret her i København var han kantor,
assisteret af sit kor Schola Caeciliana, fra midt 90’erne indtil slut
00’erne.
Hans virke i den sammenhæng havde to højdepunkter: som
musikalsk drivkraft ved fejringen af Triduum i FSSPs kirke i Rom,
Sancta Trinita dei Pellegrini, og ved pontifikalmessen i Skt.
Ansgars kirke i 2010. Den gregorianske sang, som i dag
ledsager de traditionelle messer i Jesu Hjerte Kirke, er på
mange måder inspireret af hans fortolkning af gregorianikken.
På den måde har han altså fortsat ‘en finger med i spillet’.
Professionelt virkede han som lektor ved Den
Arnamagnæanske
samling,
Nordisk
Forskningsinstitut,
Københavns Universitet. Hans felt var islandske sagaer.
Michael blev begravet ved et højtideligt requiem i Jesu
Hjerte Kirke den 20 maj. Flere af hans gamle sangere mødte
op for på den måde at vise deres sidste respekt. Ordinariet var
Orlando di Lassos requiemsmesse. Han anbefales til
menighedens forbøn.
Du kan tilmelde dig
vores nyhedsbrev på

www.katolikker.dk

Hvem kan høre Helligåndens navne uden at føle glæde
i sit hjerte og opløfte sine tanker til ham? For han kaldes
Guds Ånd, Sandhedens Ånd, der udgår fra Faderen,
Retfærdighedens Ånd, Vejlederen. Men hans vigtigste
og egentlige navn er Helligånden.
Alle skabninger vender sig til Ånden for at blive
helliggjort. Alle, der lever fromt, søger ham og bliver
styrket ved hans indflydelse og hjulpet til at nå deres mål.
Han er kilden til hellighed, vor forståelses lys, for han
tilbyder os sit eget lys, for at vi kan fatte sandheden.
Skønt han af natur er utilgængelig, kan mennesket
dog ved hans gavmildhed modtage ham i sig. Han fylder
alle skabninger med sin kraft, men kun de, der er
værdige, kan få del i ham. Men alle får ikke del i ham i
samme grad. Han fordeler sin kraft efter vort mål af tro.
Han er én af væsen, men mangfoldig i sine kraftige
virkninger. Han er nærværende alle steder for enhver i
hele sin fylde. Han deles, men lider ikke ved at blive delt.
Alle får del i ham, men han forbliver dog hel, ligesom en
solstråle, der rammer hver skabning, som om den var der
for denne skabning alene, men alligevel stråler over land
og sø og gennemtrænger luften.
Ånden er nærværende som solen for hvert væsen, der
er i stand til at modtage ham, og giver tilstrækkelig nåde
til alle, men selv er han udelt. Og de, der får del i ham,
modtager ham enhver efter sin naturlige evne og ikke
efter Åndens fulde kraft.
Ved ham bliver hjertet løftet op, de svage bliver taget
ved hånden, de, der har gjort fremskridt, vinder
fuldkommenhed. Han skinner på dem, hvis hjerte er
renset for enhver synden plet, og gør dem åndelige
gennem det fællesskab, de har med ham. Ligesom
skinnende og klare legemer, der rammes af en lysstråle,
som falder på dem, stråler endnu mere og selv kaster lys
fra sig, på samme måde med de sjæle, der bærer
Helligånden i sig og er oplyst ved Helligånden. De bliver
selv åndelige og udstråler nåde til andre.
Denne nåde gør dem i stand til at forudse fremtiden,
forstå mysterierne, fatte de skjulte ting, uddele åndelige
gaver, leve som om de var i himmelen og danse med
englene. Derfra stammer deres glæde uden ende, deres
udholdenhed i Gud, deres lighed med Gud og – det
højeste ønske af alle – det at de selv bliver som Gud.
Om Helligånden (De Spiritu Sancto),
Skt. Basilius den Store (ca. 329-379), Biskop & kirkelærer

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.

