
 
 

Motu Propriet i anvendelse! 
En gruppe af katolikker med tilknytning til den ekstraordinære form 
af den latinske ritus, har i et brev dateret 1/9 og bilagt ca. 40 under-
skrifter, anmodet sognepræst p. Gerhard Sanders om, at den ekstra-
ordinære form af messen må blive fejret i Jesu Hjerte kirke på alle 
søn- og helligdage. Der henvises i anmodningen til Motu Propriets §5, 
stk. 1, hvor det hedder: I de sogne hvor der findes stabile grupper 
af troende som er knyttet til den tidligere liturgiske tradition, 
skal sognepræsten velvilligt efterkomme deres anmodning om at 
fejre Messen efter den romerske messebog udgivet i 1962. Biskop 
Kozon skriver i en kommentar til motu propriet, at ”selv er jeg tillids-
fuld og håber, at andre også vil være det”. Vi har derfor også fuld 
tillid til, at Pavens dekret i denne sag vil blive efterfulgt af alle. 

 
 

aJesu Hjerte kirke, Kbh. 

Anmodningen, som er underskrevet af en gruppe på 40 katolikker: 
 

Kære sognepræst, p. Gerhard Sanders SJ 
 
Undertegnede gruppe af troende med tilknytning til Jesu Hjerte sogn ønsker hermed, under 
henvisning til Pave Benedikts motu proprio “Summorum Pontificum” art. 5 § 1, at anmode om, 
at Messen fejres efter den ekstraordinære form i Jesu Hjerte kirke på alle søndage og på-
budte helligdage. Vi overlader det til gruppens repræsentanter, Carsten Günther og Michael 
Chesnutt, at træffe nærmere aftale med sognet vedr. de praktiske forhold i forbindelse med 
denne anmodning. 
 
Uddybende informationer. 
Ovst. anmodning er indsendt bilagt et følgebrev vedr. praktiske spørgsmål. Hovedpunkterne er: 

• Der har gennem mange år eksisteret en gruppe af katolikker i København, som ønsker at del-
tage i messen fejret efter den ekstraordinære form. Pastor Michael Hornbech-Madsen blev i 
2003 udnævnt til at fejre den månedlige messe, som biskop Kozon i medfør af Ecclesia Dei-
dokumentet tillod.   

• Motu propriet åbner op for, at denne form af messen fejres på alle søn- og helligdage - og i 
en sognekirke, som en integreret del af sognets kirkelige liv. 

• Jesu Hjerte kirke er et naturlig sted for en sådan fejring i København, af flere årsager: 
o P. Michael Hornbech-Madsen er præst ved denne kirke,  
o En stor del af gruppens medlemmer tilhører dette sogn, og langt de fleste deltager re-

gelmæssigt i den latinske messe (efter ordinær form) som allerede fejres der 
o Jesu Hjerte sogn har efter koncilet i særlig grad værnet om den gregorianske tradition, 

• Gruppen vil selvsagt drage omsorg for, at den ekstraordinære messefejring ikke belaster 
sognet uforholdsmæssigt, og gruppens lægfolk vil kunne bidrage med relevant arbejde. 

• Der lægges op til, at den nye messeordning træder i kraft 1. søndag i advent, 2007. 
 

Messer efter traditionel ritus i 
bispedømmet København.  
Søndag den 9. sept. (15. sø. efter pinse) kl. 16 
Søndag den 14. okt. (20. sø. efter pinse) kl. 16 

Alle messer fejres i kapellet på 
Institut Skt. Joseph, 

Dag Hammarskjölds Allé 17 – nær 
Østerport Station 

 
 

Evt. ændringer meddeles på www.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet. 
Præst: Pastor Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København K,  

Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk 

 


