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Ordenens virke og formål

I troskab til Paven og Den Katolske Kirkes 
lære:

at styrke medlemmernes åndelige liv samt 
deres vilje til på forskellig vis at yde støtte 
til det Hellige Land;

at støtte og bistå den katolske kirkes 
karitative, sociale og kulturelle arbejde i 
Det Hellige Land, især det arbejde, som 
udføres inden for og af det Latinske 
Patriarkat i Jerusalem;

at samle verdens katolikker samt andre 
brødre og søstre i Kristus, for at bevare og 
forstærke troen i det Hellige Land;

at arbejde for en bevarelse af de kristnes 
og i særdeleshed Den Katolske Kirkes 
rettigheder i det Hellige Land.

Ordenen yder en betydelig finansiel støtte, 
til hospitaler, børnehaver, grund- og 
gymnasieskoler, til universitetet i 
Bethlehem samt til hjælp for fattige og 
ensomme.

Som på vore katolske skoler i Danmark, 
sender selv forældre i Det Hellige Land, der 
ikke er kristne, deres børn til de kristne 
skoler vel vidende, at her kan de få en 
undervisning, der kan sammenlignes med 
den Vestlige. Det skal nævnes, at 
fordelingen af elever er 60% kristne og 40% 
muslimer idet man på denne måde håber 
på at der imellem børnene kan opstå en 
større gensidig forståelse.

Stormagistraten koordinerer alle 
donationer, der sendes til Det Latinske 

Patriarkat, som tæller 68 
sogne, 44 skoler,  
90.000 troende i Jordan, 
Palæstina, Israel og 
Cypern. 

Den universelle 
finansielle støtte sendt til 
det Hellige Land er årligt 
tæt ved 10 mill. euro (75 
mill. kr).

OESSH er en officiel katolsk åndelig 
ridderorden under Den Hellige Faders 
beskyttelse.

Fyrst Gottfried af Bouillon som tog navnet 
beskytter af Den Hellige Grav, indstiftede 
ordenen af kannikker, som havde til 
opgave at beskytte Den Hellige Grav. 
Det første dokumentariske vidnesbyrd om 
en investitur af Riddere med henvisning til 
"af den Hellige Grav" stammer fra 1336.

Pave Pius IX genoprettede Det Latinske 
Patriarkat af Jerusalem, og i den 
forbindelse proklamerede han en 
rekonstruktion af Ordenen, der pålagde 
medlemmerne at sørge for såvel 
materiel som spirituel støtte til Den 
Romersk Katolske Kirke i Det Hellige 
Land (Jordan, Palæstina, Israel og 
Cypern) – under Den Romerske 
Katolske Patriarks ledelse.

Pave Leo XIII gav i 1888 tilladelse til at 
optage og udnævne Damer af Den 
Hellige Grav. Titlen som Stormester 
beholdt Paven selv, indtil Pius XII 

overførte den til en udnævnt Kardinal. 
Senere gjorde Pave Johannes Paul II 
Ordenen til en juridisk legal, kanonisk og 
offentlig person - konstitueret Pavestolen.

I dag er der er ca. 30.000 Riddere og 
Damer fra 40 nationer inddelt i Stat-
holderskaber og Magistrale Delegationer. 
Foruden medlemmernes spirituelle løfte, 
hører det vigtige kald til finansiel støtte til 
Kirken i Det Hellige Land som sådan, men i 
særdeleshed til Det Romerske Patriarkatet 
af Jerusalem. Storprior for Ordenen er den 
Latinske Patriark af Jerusalem.

Ridderordenen af den Hellige Grav i Jerusalem
Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, OESSH

Universitet i Taybeh
Skole i Jordan

Procession foran Peterskirken, 2017



Ordenens virke og formål

I troskab til Paven og Den Katolske Kirkes 
lære:

at styrke medlemmernes åndelige liv samt 
deres vilje til på forskellig vis at yde støtte 
til det Hellige Land;

at støtte og bistå den katolske kirkes 
karitative, sociale og kulturelle arbejde i 
Det Hellige Land, især det arbejde, som 
udføres inden for og af det Latinske 
Patriarkat i Jerusalem;

at samle verdens katolikker samt andre 
brødre og søstre i Kristus, for at bevare og 
forstærke troen i det Hellige Land;

at arbejde for en bevarelse af de kristnes 
og i særdeleshed Den Katolske Kirkes 
rettigheder i det Hellige Land.

Ordenen yder en betydelig finansiel støtte, 
til hospitaler, børnehaver, grund- og 
gymnasieskoler, til universitetet i 
Bethlehem samt til hjælp for fattige og 
ensomme.

Som på vore katolske skoler i Danmark, 
sender selv forældre i Det Hellige Land, der 
ikke er kristne, deres børn til de kristne 
skoler vel vidende, at her kan de få en 
undervisning, der kan sammenlignes med 
den Vestlige. Det skal nævnes, at 
fordelingen af elever er 60% kristne og 40% 
muslimer idet man på denne måde håber 
på at der imellem børnene kan opstå en 
større gensidig forståelse.

Stormagistraten koordinerer alle 
donationer, der sendes til Det Latinske 

Patriarkat, som tæller 68 
sogne, 44 skoler,  
90.000 troende i Jordan, 
Palæstina, Israel og 
Cypern. 

Den universelle 
finansielle støtte sendt til 
det Hellige Land er årligt 
tæt ved 10 mill. euro (75 
mill. kr).

OESSH er en officiel katolsk åndelig 
ridderorden under Den Hellige Faders 
beskyttelse.

Fyrst Gottfried af Bouillon som tog navnet 
beskytter af Den Hellige Grav, indstiftede 
ordenen af kannikker, som havde til 
opgave at beskytte Den Hellige Grav. 
Det første dokumentariske vidnesbyrd om 
en investitur af Riddere med henvisning til 
"af den Hellige Grav" stammer fra 1336.

Pave Pius IX genoprettede Det Latinske 
Patriarkat af Jerusalem, og i den 
forbindelse proklamerede han en 
rekonstruktion af Ordenen, der pålagde 
medlemmerne at sørge for såvel 
materiel som spirituel støtte til Den 
Romersk Katolske Kirke i Det Hellige 
Land (Jordan, Palæstina, Israel og 
Cypern) – under Den Romerske 
Katolske Patriarks ledelse.

Pave Leo XIII gav i 1888 tilladelse til at 
optage og udnævne Damer af Den 
Hellige Grav. Titlen som Stormester 
beholdt Paven selv, indtil Pius XII 

overførte den til en udnævnt Kardinal. 
Senere gjorde Pave Johannes Paul II 
Ordenen til en juridisk legal, kanonisk og 
offentlig person - konstitueret Pavestolen.

I dag er der er ca. 30.000 Riddere og 
Damer fra 40 nationer inddelt i Stat-
holderskaber og Magistrale Delegationer. 
Foruden medlemmernes spirituelle løfte, 
hører det vigtige kald til finansiel støtte til 
Kirken i Det Hellige Land som sådan, men i 
særdeleshed til Det Romerske Patriarkatet 
af Jerusalem. Storprior for Ordenen er den 
Latinske Patriark af Jerusalem.

Ridderordenen af den Hellige Grav i Jerusalem
Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, OESSH

Universitet i Taybeh
Skole i Jordan

Procession foran Peterskirken, 2017



Ridderordenen af
Den Hellige Grav i Jerusalem

Man kan donere til Ordenens projekter ved at anvende følgende muligheder:

Mobilpay: 51365782 mrk: OESSH

Bankkonto: 4183-4140169090, mrk: OESSH + cpr.nr.

Eller ved henvendelse til

Statholder H.E. Jørgen Boesen
Telefon: +45-22747874  -  lieutenant@oessh.dk

Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani

 Taget efter investitur i Domkirken, 17. marts 2018


