
     Katolsk
Orientering
SYNODE Den ekstraordinære synode 
om familien sluttede søndag den 19. 
oktober med en messe, hvor pave Paul VI 
(se side 2) blev saligkåret. Dagen forinden 
havde synodefædrene (ca. 200 biskopper 
og et antal delegerede, heriblandt 
tretten ægtepar) stemt for indholdet af 
sluterklæringen, Relatio synodi.

 Dokumentet, der er udarbejdet af en 
arbejdsgruppe, hvis opgave det har været 
at sammenfatte de mange synspunkter på 
den to uger lange synode, indeholder 62 
afsnit, som hver især har opnået et flertal 
af  synodens stemmer.

For at et afsnit kunne godkendes måtte 
det opnå to tredjedele af synodens stemmer, 
og næsten samtlige punkter i dokumentet 
opnåede dette. Afsnittene om gengifte 
fraskiltes adgang til kommunionen og 
spørgsmålet om homoseksuelle forhold 
fik i en ny afstemningsrunde et flertal 
af  stemmerne, men opnåede ikke det 
nødvendige flertal og var derfor ikke at 
finde i slutdokumentet. 

Afsnittet om homoseksuelle forhold 
fik, efter at være blødt op, 118 ja-
stemmer og 62 nej-stemmer, mens 
afsnittene om gengifte fraskiltes adgang 
til kommunionen fik 104 ja-stemmer og 
74 nej-stemmer 

Efter afstemningen besluttede pave 
Frans at offentliggøre dokumentet 
sammen med afstemningsresultaterne for 
de enkelte afsnit i teksten. 

“Kirken er åben og udelukker ingen”
Familiesynoden var kendetegnet ved 
sine mange meningstilkendegivelser 
og til tider modsatrettede holdninger, 
hvilket fik den brasilianske kardinal 
Raymundo Damasceno Assis til at kalde 
slutdokumentet for et ”kompromis-
dokument”, der afspejler den livlige og 
intense debat på synoden.
I dokumentet siges det, at “Kristus 
ønskede, at Hans Kirke skulle være et hus 
med åbne døre, der altid byder enhver 
velkommen” uden at udelukke nogen. 
Biskopperne er derfor kaldet til ”at 
ledsage par og familier og drage omsorg 
for deres personlige og sociale sår”. 

På et efterfølgende pressemøde sagde 
præsidenten for det pavelige kulturråd, 
Gianfranco Ravasi, at der var tale 
om et ”åbent dokument og frugten af 
åbenhjertige diskussioner”. Ifølge Ravasi 
understreger budskabet fra bispesynoden, 
at ”familiære nederlag resulterer i nye 
relationer og pardannelser, nye civile 
forhold og ægteskaber, hvilket skaber 
komplekse og problematiske familiære 
relationer, mens det kristne valg ikke 
synes indlysende”. Denne udvikling må 
ses på baggrund af ”en svækket tro og en 

ligegyldighed over for absolutte værdier, 
individualismen, vanskeligere familiære 
vilkår og en hektisk livsstil, der udelukker 
refleksionen”.

Ægteskabelige kriser ”tackles ofte i hast 
og uden modet til med tålmodighed og 
refleksion at yde ofre og tilgive hinanden”. 
Synoden appellerer derfor til regeringer 
og internationale organisationer om ”at 
fremme familiens rettigheder til gavn 
for det fælles bedste”. Den priser ”den 
generøse tro hos mange familier” og 
”den ægteskabelige kærlighed som […] 
udholder mange vanskeligheder”. 

Plads til intern debat
Trods mediernes tilsyneladende 
optagethed af synodens resultater og de 
mange meningstilkendegivelser før og 
under familiesynoden, understreger den 

italienske avis Avvenire, som udgives af 
den italienske bispekonference, at Kirken 
ikke er bange for interne debatter. 

”Opsummeringen af drøftelserne, som 
de seneste dage skete i circoli minores, i 
forskellige sproggrupper (for at skabe 
transparens), skildrer en Kirke, som 
ikke er bange for at engagere sig i 
interne debatter eller drøfte familiernes 
reelle erfaringer i en nutidig, globale 
kontekst. Den er klar over behovet for 
et nyt sprog og nye pastorale tilgange 
for at række ud og nå enhver”, påpeger 
avisen i en kommentar. “Det omstridte 
spørgsmål, vexata questio, i forvaltningen 
af sakramenterne til gengifte fraskilte”, 

skriver Avvenire, ”blev også drøftet 
og man bemærkede en villighed til at 
undersøge sagen yderligere, også fra en 
pastoral vinkel. Sådanne forslag hilses 
velkommen; men læren om ægteskabets 
uopløselighed forbliver uberørt”. 

Synoden budskab var tydelig og i 
slutdokumentet hedder det: ”På det 
første skridt i vor synodes færd har vi 
derfor reflekteret over, hvordan man 
ledsager mennesker, som er blevet skilt 
og har giftet sig igen, og deres deltagelse 
i sakramenterne. Vi synodefædre ønsker, 
at I skal vandre sammen med os hen mod 
næste synode” – den ordinære synode 
i oktober 2015. ”Vi tilbyder jer Kristi 
ord: ’Se, jeg står ved døren og banker på; 
hører nogen mig og åbner døren, vil jeg 
gå ind til ham og holde måltid med ham 
og han med mig’”.

 Kirken “er ikke bange for at spise og 
drikke sammen med prostituerede og 
toldere”, pointerede pave Frans i sin 
afslutningstale for synoden. ”En Kirke, 
som har sine døre på vid gab for at kunne 
modtage den trængende, den angrende 
og ikke kun de retfærdige eller dem, som 
tror de er perfekte! En Kirke, som ikke 
skammer sig over den faldne broder eller 
foregiver ikke at se ham”. Det er derfor 
ikke sandt, at Den katolske Kirke er 
”en stridbar Kirke, hvor den ene part 
er imod den anden”, sådan som mange 
kommentatorer ellers ”har fremstillet 
den”, konkluderede paven. 
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’Kirken er åben og udelukker ingen’
Synodens sluterklæring godkendt på nær få kontroversielle punkter.

Tekst: Niels Messerschmidt

Den katolske Kirke er ikke ”en stridbar Kirke, hvor den ene part er imod den anden”, 
sådan som mange kommentatorer ”har fremstillet den”, sagde pave Frans i sin 
afslutningstale på familiesynoden. Foto: Catholic Sun.
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To skridt frem og ét tilbage?

Familiesynodens sluterklæring var næp-
pe udsendt, før de første iagttagere kom 
med deres analyse af synoden. På den 
ene side ønskede et flertal af  synodefæd-
rene at fastholde Kirkens traditionelle 
syn på familien og ægteskabet; på den 
anden side afspejlede de mange tilkende-
givelser pavens ønske om en større åben-
hed i Kirken. En ordinær synode næste 
år vil arbejde videre med emnet, og i det 
lys er sluterklæringen en opfordring til 
alle i Kirken om i den mellemliggende 
periode at forsætte debatten om Kirkens 
pastorale omsorg for familien i dag.

Det er ingen hemmelighed, at pave 
Frans gerne ser, at Kirken viser en større 
imødekommenhed overfor homoseksuel-
le, og at man finder en måde hvorpå gen-
gifte katolikker kan modtage sakramen-
terne. Selv om disse tanker ikke opnåede 
de krævede 2/3 af biskopperne stemmer 
for at komme med i sluterklæringen, 
delte et flertal af  biskopperne Frans’ 
tanker. På ét punkt repræsenterede fa-
miliesynoden noget nyt. Frans opmun-
trede synodefædrene til at tale åbent og 
frimodigt – hvilket skete i overraskende 
grad, og ikke siden Johannes XXIII har 
en pave så roligt modtaget direkte kritik 
for nogle af sine holdninger som Frans. 
Selv om han ikke ønsker at undertrykke 
debatten er Kirken, som The Guardian 
bemærker det i en kommentar, dog ikke 
et demokrati. Paven har som apostlen 
Peters efterfølger magt til at ændre en 
kirkelig praksis. Men Frans har ønsket, 
at emner af vital betydning for Kirkens 
og samfundets liv, som spørgsmålene om 
familiens og ægteskabets karakter, bliver 
drøftet tilbundsgående, så de forskellige 
synspunkter i Kirken kan nærme sig hin-
anden.

Nu har Frans genåbnet debatten om 
Kirkens holdning til homoseksuelle og 
gengiftes adgang til sakramenterne, og 
de teologiske og pastorale refleksioner 
vil fortsætte frem til den ordinære bispe-
synode i oktober 2015. På den baggrund 
har pave Frans besluttet, at hele slutdo-
kumentet skal offentliggøres – også de 
afsnit, som ikke fik de påkrævede 2/3 af 
stemmerne og derfor ikke kom med i den 
endelige tekst.

I løbet af denne periode vil vi se ud-
skiftninger på en række ledende poster 
i Kirken og ikke alle, som deltog på fa-
miliesynoden i Rom, vil indfinde sig i 
synodehallen næste år. Til den tid vil 
flere prælater i spidsen for kuriekontorer 
i Vatikanet desuden være udskiftet med 
gejstlige, hvis pastorale holdninger er 
mere i samklang med pavens egne visio-
ner for Kirken.

Hvis pave Frans ønsker, at Kirken 
skulle vokse og udvikle sig såsom det 2. 
Vatikankoncil lagde op til, er han nødt 
til at fortsatte den kurs, han har begivet 
sig ud ad. Op til synoden sagde Frans, at 
han ønskede at høre ”folkets råb”. Med 
dette mente han givetvis ikke, at han øn-
skede status quo i Kirken opretholdt.

Der er netop sat punktum for en fami-
liesynode, hvis resultater ikke blev helt så 
iøjnefaldende, som mange havde håbet. 
Men først om et år vil vi være en hel del 
klogere på hvor denne proces fører Kir-
ken hen. Niels Messerschmidt

Bombningerne nytter 
ikke noget
Kaldæernes religiøse overhoved 
kritiserer USA’s fremfærd.

POLITIK De kaldæiske kristnes leder, 
patriark Louis Raphael Sako, har i 
skarpe vendinger kritiseret USA’s måde 
at bekæmpe grupperingen Islamisk Stat 
i Irak. ”At bombe disse jihadister får 
dem ikke til at forsvinde. Det er helt 
sikkert!”, sagde han og advarer mod nye 
bombetogter i det nordlige Irak.

”Mange uskyldige mennesker risikerer 
at blive dræbt. Infrastrukturer bliver 
ødelagt og de bliver ikke genopbygget. 
Amerikanerne har allerede gjort 
det tidligere: de ødelagde landet og 
genopbyggede det ikke bagefter. Og det 
mest alvorlige er at alle nu siger, at krigen 
vil vare ved i flere år. Hermed udsendes 
to forskellige og meget farlige budskaber.

Budskabet til jihadisterne er: frygt 
ikke, I har rigelig tid til at omorganisere 
jer, skaffe flere penge og rekruttere nye 

krigere. Budskabet til flygtningene er: 
situationen vil vare ved i flere år og 
jeres eneste fremtidsudsigter ligger langt 
herfra, langt fra jeres hjem. Hvis det er 
muligt bør I drage afsted”. 

Patriark Sako kritiserer også forslaget 
om at amerikanske katolikker åbner 
deres hjem for irakiske flygtninge. I stedet 
forsøger han at overtale de troende til 
at blive i Irak, at udholde de nuværende 
prøvelser og at opretholde den kristne 
tilstedeværelse i landet. ”Men mange 
bliver offer for denne vanvittige flugt”, 

beklager han: ”Udvandring er ikke 
løsningen, for mange flygter fra en tragisk 
situation til en anden – væk fra deres hjem 
og deres kultur, og uden sjælesorg havner 
de måske i en værre situation. Som om 
en udvandring af tusindvis af irakiske 
kristne til USA skulle være noget at bede 
om Guds velsignelse for!”

I et brev til irakiske muslimer i anled-
ning af højtiden Id al-adha beder Louis 
Sako alle irakere om at ”fordømme al 
voldelig og sekterisk ekstremisme, som 
forvrænger religionen”.

Patriarken efterlyser også en national 
køreplan for forsoning og fred, der tager 
sit udgangspunkt i uddannelse og ”re-
spekt for religiøse og kulturelle forskel-
ligheder”, og som samtidig ”bevarer vor 
nationale identitet og enhed”.

Sako kommer også med en indtrængen-
de appel til de irakiske myndigheder og 
det kurdiske selvstyre om at intensivere 
kampene i det nordlige Irak for at gene-
robre Mosul og andre byer på Nineve-
sletten, så de fordrevne kan vende hjem 
inden vinteren sætter ind.
NM

Kaldæernes religiøse overhoved, patriark 
Louis Raphael Sako, kritiserer de 
USA-ledede bombninger i Nordirak og 
efterlyser i stedet en national køreplan for 
fred og forsoning. Foto: Youtube. 

Amerikansk 
ordenssøster 
saligkåret
Dreng fik synet tilbage på hendes 
forbøn.

USA Miriam Teresa Demjanovich nåede 
kun at være ordenssøster i to år inden hun 
døde i 1927 blot 26 år gammel. Lørdag 
den 4. oktober blev hun saligkåret 
i Newark, og det var første gang en 
saligkåringsceremoni foregik i USA.

Miriam Teresa var født i Bayonne, 
New Jersey, i 1901 som den yngste af 
en flok på syv børn af immigranter 
fra det nuværende Slovakiet. Hun 
indtrådte hos Sankt Elisabethsøstrene 

af Barmhjertigheden i Convent Station, 
New Jersey, men nåede kun at være 
ordenssøster i to år inden hun døde af 
akut blindtarmsbetændelse i 1927. 

Hun nåede dog at producere mange 
fromme skrifter, som især blev populære 
blandt amerikanske katolikker efter 2. 
Vatikankoncil gennem deres fremhævning 
af, at alle – også lægfolket – er kaldet til 
hellighed. Desuden tilskrives et mirakel 
hendes forbøn.

I 1945 bad familien biskoppen af 
Paterson, New Jersey, om at presse på for 
at der blev indledt en saligkåringsproces, 
og Helgenkåringskongregationen har 
siden gennemgået Miriam Teresas liv, 
hendes skriverier og det mirakel, som 
knyttes til hendes forbøn.

Som følge af hendes popularitet 
begyndte mange katolikker i New Jersey i 

1960erne at bede om hendes forbøn. 
I 1964 blev en ung dreng fra egnen 

diagnosticeret med en øjensygdom, som 
lægerne sagde, ville gøre ham blind. Efter 
at han og hans mor havde bedt om sr. 
Miriam Teresas forbøn genvandt han 
synet, og et panel af  øjelæger – 4 i USA 
og 14 i Rom – har siden betegnet hans 
helbredelse som et mirakel.

Søster Miriam Teresa er én af syv 
saligkårede amerikaner, og kun tre 
indfødte amerikaner er helgenkårede: 
Elizabeth Anne Seton, Katharine Drexel 
og Kateri Tekakwitha, sidstnævnte en 
Mohawk-indianer.

Under pave Benedikt XVI blev det 
tilladt at saligkåringer kunne finde sted 
uden for Vatikanet.

NM

Koncilets ‘store 
rorgænger’ saligkåret
Paul VI ledte Kirken i kølvandet på 
2. Vatikankoncil.

VATIKANET Under søndagsmessen 
den 19. oktober, der markerede 
afslutningen på den ekstraordinære 
synode om familien, saligkårede pave 
Frans en af sine forgængere, pave Paul 
VI (1963-1978). Frans kaldte ham for det 
2. Vatikankoncils ”store rorgænger” og 
et ”ydmygt og profetisk vidne til Kristi 
kærlighed og hans Kirke”. 

”I mødet med en stigende sekulær og 
fjendtlig kultur evnede han med fremsyn 
og visdom, og til tider alene, at stå fast 
ved roret i Peters båd”, sagde pave Frans 
med hentydning til Humanae Vitae, Paul 
VI’s meget omtalte rundskrivelse fra 1968 
om samlivet i ægteskabet. 

”Når vi ser på denne store pave, denne 
modige kristen og utrættelige apostel, 
kan vi i Guds øjne kun sige et enkelt, 
men dybfølt og vigtigt ord: ’Tak’”, sagde 
pave Frans. Dette afstedkom klapsalver 
blandt de mere end 70.000 fremmødte 
på Peterspladsen og de forsamlede 
synodefædre, herunder pave emeritus 
Benedikt XVI, som den salige Paul VI 

kreerede til kardinal i 1977. 
Mange forbinder mest Paul VI med 

rundskrivelsen Humanae Vitae, men han 
var også fortaler for at Kirken skulle være 
missionerende, at den skulle åbne sig 
mod omverden og engagere sig i dialogen 
med andre kristne trossamfund, andre 
religioner og med ikke-troende. ”For os 
var Paul VI det store lys”, sagde pave 
Frans i et interview tidligere i år med 
henvisning til sine år som ung præst.

Ligesom pave Frans var Paul VI også 
en stærk fortaler for Kirkens sociallære og 

han fremhævede disse begreber som helt 
centrale i den katolske lære. Som paven, 
der skulle føre koncilets beslutninger 
ud i livet, blandt andet dets tanker 
om biskoppernes kollegialitet mellem 
Petersembedet, oprettede Paul VI i 1965 
bispesynoden som et rådgivende organ, 
der skulle repræsentere verdenskirken 
og komme med vigtige input til Kirkens 
katekese og lære. 

Som for pave Frans er nøglen til 
Paul VI’s pontifikat hans opfordring 
til evangelisation, Evangelii Nuntiandi 
(Evangeliets forkyndelse) fra 1975 – en 
rundskrivelse pave Frans har kaldt for 
”et pastoralt dokument, der aldrig er 
overgået”. 

Paul VI var også den første pave til at 
indlede en egentlig, aktiv rejsevirksomhed 
og blandt andet mødtes han med ledere 
fra andre store kristne kirkesamfund, fx 
ærkebiskoppen af Canterbury, Michael 
Ramsey (leder af Den anglikanske 
Kirke) og patriarken af Konstantinopel, 
Athenagoras (leder af Den græsk-
ortodokse Kirke).

Paul VI blev udsat for et attentatforsøg 
i Manilas lufthavn på Filippinerne i 1970, 
men slap uskadt fra dette.
NMDen nu salige pave Paul VI var den første 

pave til at føre det 2. Vatikankoncils 
beslutninger ud i livet. 
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Paven hjælper ateist
ITALIEN Den 90-årige italienske 
ateist, der to gange har interviewet 
pave Frans, har afsløret, at han har 
bedt paven om at velsigne sin familie.

Eugenio Scalfari, en af Italiens mest 
fremtrædende ateister og gennem 
tyve år redaktør for dagbladet La 
Repubblica, siger, at paven besøgte 
hans familie og velsignede dem efter 
hans anmodning.

Til BBC Radio 4 sagde han: ”Jeg 
sagde til paven, at jeg ønskede at han 
skulle velsigne min familie. ’Uanset 
hvad du ønsker’, sagde Frans til ham, 
’så bare ring til mig. Så vil jeg tage 
imod din familie og velsigne dem’”.

Trossamarbejde
ØSTRIG Foreningen med navnet 
’Platformen kristne og muslimer’ er 
blevet stiftet i Wien. Formålet er at 
modvirke generaliseringer og hetz 
mod befolkningsgrupper, og at fremme 
dialog og en bedre forståelse mellem 
kristne og muslimer i Østrig.

Foreningens vedtægter foreskriver 
et dobbelt formandsskab, som nu 
bestrides af den evangeliske teolog 
Susanne Heine og stifteren af 
”Muslimske østrigers initiativ’, Tarafa 
Baghajati. 

Baggrunden for foreningen er et 
initiativ fra 2006 i Østrig, som kom i 
kølvandet på kontroverserne omkring 
de danske Muhammed-tegninger.

Hylder Focolare
LÆGBEVÆGELSE Pave Frans 
hylder bevægelsen Focolare som eks-
perter i fred og dialog. I en videohil-
sen roser paven den broderlige ånd 
og ”fredskompetencen”, som hersker 
i bevægelsens åndelige fællesskab. 
Anledningen til pavens budskab var 
50-året for opførelsen af byen Lop-
piano syd for Firenze, som bevægelsen 
grundlagde i 1964. Pave Frans opmun-
trede medlemmerne af Focolare til at 
fortsætte sin færd ”med tillid, mod og 
fantasi”.

MELLEMØSTEN De apostolske 
nuntier for de mellemøstlige lande 
mødtes i Vatikanet den 2.-4. oktober for 
at drøfte de væbnede konflikter i regionen 
og de kristnes situation i lyset heraf. 

”Grundlæggende principper som 
respekten for liv, menneskets værdighed, 
religionsfrihed og en harmonisk og 
fredelig sameksistens mellem mennesker 
og mellem folkeslag står på spil”, hedder 
det i erklæringen, der har overskriften: 
’Aldrig mere krig og krænkelse af 
menneskerettighederne’.

På mødet, indkaldt af pave Frans, 
deltog også Vatikanets statssekretær, 
lederne af de involverede kuriekontorer 
samt Vatikanets faste observatør ved FN 
i New York og Geneve og den apostoliske 
nuntius for EU. 

I erklæringen udtrykker de støtte til 
patriarkerne, de gejstlige og de kristne i 
regionen og de andre religiøse og etniske 
mindretal, og forsikrer dem om at Kirken 
er tæt på alle, der er berørt af konflikten i 
området, især i Syrien og i Irak. Samtidig 
understreger de, at verdenssamfundet er 
nødt til at gøre alt for at hjælpe de mange 
nødlidende – hvilket pave Frans gentagne 
gange har opfordret til.

”Volden, som vi risikerer at vænne os til 
og regne som et fast indslag i nyhederne, 
må ophøre nu”, hedder det. Erklæringen 
peger også på det akutte behov for at 
stoppe krigshandlingerne, som allerede 
har krævet mange ofre. 

”Vi fordømmer enhver form 
for krænkelse af helt basale 
menneskerettigheder og af folkeretten, 
især vold begået mod børn og kvinder. 
Desværre fortsætter våbenhandlen 
uden skrupler og endnu værre er 

menneskehandlen. Efter at have 
undersøgt den forværrede humanitære 
situation og dens konsekvenser for de 
mange internt fordrevne mennesker og 
flygtninge i mange lande, peger vi på det 
akutte behov for at yde en yderst tiltrængt 
humanitær bistand til alle mennesker, 
uden skelnen”.

Må gribe fat om roden til årsager
”Visse ekstremistiske gruppers aktiviteter 
giver anledning til alvorlig bekymring, 
navnlig den såkaldte ’Islamiske Stat’, 
hvis vold og overgreb ikke må blive 
mødt med ligegyldighed”, hedder det 
i erklæringen. ”Man må ikke forblive 
tavs og det internationale samfund må 
ikke se passivt til at mennesker dræbes 
alene på grund af deres religion eller 
etnicitet, halshugges og korsfæstes på 
offentlige pladser, de mange mennesker 
på flugt og ødelæggelsen af religiøse 
steder. Vi bekræfter det legitime i at 
stoppe en uretfærdig aggressor i henhold 
til folkeretten. Men problemet må ikke 
kun løses gennem militær indgriben; det 
må også adresseres mere radikalt ved 
at kigge på de grundlæggende årsager, 
som udnyttes af fundamentalistiske 
ideologier. Religiøse ledere, både kristne 
og muslimer, må spille en vigtig rolle 
i samarbejdet for at fremme dialog 
og uddannelse, for her igennem at 
nå frem til en gensidig forståelse, og 
i utvetydige vendinger fordømme en 
instrumentalisering af religionen, der 
retfærdiggør brugen af vold.

I lyset af  den tragedie, som har ramt 
mange mennesker, der på brutal måde 
har været nødt til at forlade deres hjem, 
mener vi det er nødvendigt at anerkende 

såvel kristnes som andre etniske og 
religiøse mindretals ret til at forblive i 
deres hjemlande og give dem, som har 
været tvunget til at flygte, ret og den 
nødvendige sikkerhed til atter at vende 
hjem, og give dem mulighed for at leve og 
arbejde i frihed og med håb for fremtiden. 
Under de nuværende forhold kræver det 
en forpligtelse fra de pågældende landes 
regeringer og fra det internationale 
samfunds side. Grundlæggende 
principper såsom respekten for liv, 
menneskets værdighed, religionsfrihed 
og en harmonisk og fredelig sameksistens 
mellem mennesker og mellem folkeslag 
står på spil”.

Erklæringen slutter med at sige: 
”Man må ikke resignere og forestille 
sig et Mellemøsten uden kristne, som 
i to tusinde år har forkyndt Jesu navn i 
regionen. De kristne ønsker fortsat at 
bidrage til samfundet, at blive fuldgyldige 
samfundsborgere og indgå i deres lands 
sociale, kulturelle og religiøse liv. De 
spiller en afgørende rolle i at skabe fred, 
forsoning og udvikling. Mødets deltagere 
bekræftede de troende lægfolks rolle i 
disse landes sociale og politiske liv samt 
nødvendigheden af at de modtager 
den fornødne uddannelse på området, 
herunder Kirkens sociallære.”

”Man må ikke forblive tavs og det 
internationale samfund må ikke se passivt 
til, at mennesker dræbes alene på grund af 
deres religion eller etnicitet”, hedder det 
i en erklæring fra de apostoliske nuntier i 
Mellemøsten. Foto: Drculture.com.

‘Aldrig mere krig og krænkelse af 
menneskerettighederne’
De apostolske nuntier i Mellemøsten udtaler sig om den regionale 
konflikt.

Tekst: Niels Messerschmidt

Caritas
Danmark

De katolske skoler har på to år indsamlet 346.510 
kroner til nomadebørn i Niger. 

En stor tak til elever, lærere og personale på alle de 
skoler der har deltaget!!
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VIDNESBYRD Pave Frans og 
biskopperne fik lidt at tænke over, da 
et amerikansk ægtepar fra Wisconsin 
sagde, at Kirken ikke har gjort nok 
for at adressere spørgsmålet om den 
traditionelle families sammenbrud.   
Ægteparret Jeff  og Alice Heinzen fortalte 
synodefædrene, at de var chokeret over, 
hvor mange børn der bliver født uden 
for ægteskabet eller vokser op hos enlige 
forældre. Heinzen er et af  i alt et dusin 
ægtepar fra hele verden, som var inviteret 
til at tale på synoden og fortælle om deres 
liv og erfaringer som ægtefolk.

”Vi har bemærket, at antallet af  
ægteskaber falder hvert år, og at stadig 
flere lever sammen papirløst”, sagde 
parret, der har været gift i 34 år. ”Vi 
kender adskillelige fraskilte, som tilslutter 
sig andre trossamfund, fordi de ikke føler 
sig velkomne i Den katolske Kirke”.

Dertil kommer, tilføjede Heinzen, at 
Kirkens pastorale programmer ikke har 
haft held med at adressere de kræfter, der 
nedbryder ægteskabet og familielivet.

 I en pressemeddelelse som blev offent-
liggjort senere samme uge understregede 
synodefædrene, at ægteskabet er et “uop-
løseligt sakramente”, men de fremhævede 
samtidig, at “irregulære parforhold må 
behandles med respekt […] For eksempel 
indeholder de facto forhold, hvor parrene 
lever sammen i troskab og kærlighed, ele-
menter af helliggørelse og sandhed”.

I erkendelse af Kirkens manglende 
gennemslagskraft især på familieområdet 
efterlyste synodefædrene, at Kirken 
udviser større barmhjertighed overfor 
par, som lever i irregulære forhold og 
ikke ønsker at gifte sig i Kirken som “en 
afvisning af klerikalisme”.
”Til tider synes Kirken mere optaget af 
magt end at tjene, og derfor virker den 
ikke som inspiration for mange mænd og 
kvinder i dag”, bemærkede biskopperne.

Efterlyser en ’åben dør’-politik
Dagen forinden, den 6. oktober, talte det 
australske ægtepar Ron og Mavis Pirola 
fra Sydney. Parret, der har været gift i 55 
år og har fire børn, fortalte biskopperne 
om en episode, hvor et af  deres vennepars 
homoseksuelle søn ønskede at tage sin 
partner med hjem til jul.

De forklarede, at deres venner er 
troende katolikker, men også kærlige og 
omsorgsfulde forældre, som ønskede, at 
deres børnebørn kunne se dem byde deres 
søns partner velkommen i familien. Deres 
svar, forklarede ægteparret Pirola, kan 
udtrykkes i de tre enkle ord: ”Han er vores 

søn”. Ægteparret nævnte episoden 
for at illustrere, hvordan gejstlige 
nogle gange kan lære noget af 
familier , hvordan man finder en 
balance mellem at opretholde 
Kirkens lære og samtidig udvise 
”barmhjertighed og medfølelse”.

Senere samme uge fortalte et 
ægtepar fra Filippinerne, der har 
været gift i 27 år og har fire børn, om 
deres engagement i den katolske 
lægmandsbevægelse ’Couples 
for Christ’. Cynthia og George 
Campos fortalte biskopperne, at 
de på et tidspunkt havde forsøgt 
at stable et opsøgende program 
på benene for ægtepar, der levede 
i ”irregulære forhold” – altså folk, 
der ikke var gift i Kirken, levede 
papirløst eller havde giftet sig , 
uden at deres første ægteskab er 
blevet erklæret for ugyldigt af en 
kirkelig domstol.

Det lykkedes ikke at få programmet 
på benene, forklarede ægteparret, fordi 
de fik af vide af Kirkens embedsmænd, 
at deres gruppe kun var beregnet for par 
som var blevet gift i Kirken.

Denne erfaring, sagde de, fik dem til 
at efterlyse en mere ”oplyst pastoral 
næstekærlighed” i Kirken, der kunne 
afstedkomme ”innovative former for 
ledsagelse” og ”en inkluderende deltagelse 
i det kirkelige liv”.

Det filippinske ægtepar brugte med 
andre ord deres taletid på synoden til at 
tale for en mere ”åben dør”-politik i Den 
katolske Kirke, der sigter på at samle 
folk, som lever på kant af Kirkens regler 
snarere end helt at afvise dem.
NM

RETSPRAKSIS Vatikanets øverste 
jurist, af  pave Frans udpeget til at 
føre tilsyn med en modernisering af 
proceduren for ægteskabsannullationer, 
ser gerne, at der sker store forandringer 
i måden Kirken kan erklære brudte 
ægteskaber for ugyldige. Den italienske 
kardinal Francesco Coccopalmerio 
er præsident for det pavelige råd for 
tolkningen af lovtekster og medlem af 
den kommission, pave Frans nedsatte i 
september for at forenkle og modernisere 
annullationsproceduren.

Han fortalte journalister under syno-

den, at han går ind for at lade de lokale 
biskopper selv træffe beslutningen om et 
ægteskabs ugyldighed efter nøje overve-
jelser, i vid udstrækning baseret på par-
rets troværdighed, for at ændre proce-
duren fra en juridisk til en administrativ 
proces. Han tilføjede, at fjernelse af den 
automatiske appel i alle ægteskabssager 
og en reduktion i antallet af  dommere 
i den kirkelige domstol fra tre til én vil 
mindske sagsbehandlingstiden betragte-
ligt.

I sit indlæg på synoden berørte Coc-
copalmerio den praksis i Den ortodokse 

Kirkes praksis, hvor den kan acceptere 
indgåelsen af et andet, og endda også et 
tredje ægteskab, og han argumenterede 
for at denne model fortjente at blive un-
dersøgt nærmere selv om han ikke mente, 
at Den katolske Kirke ville tage denne 
model til sig.

Tidskrævende og overflødigt?
Flere biskopper har ligesom Coccopalme-
rio peget på muligheden af at ’strømline’ 
den ofte langsommelige proces, hvorved 
fraskilte katolikker får kendt deres første 
ægteskab ugyldigt og hermed får mulig-
hed for at blive kirkeligt gift igen. 

De fleste annullationer sker på bispe-
dømmeniveau og hver afgørelse bliver i 
dag prøvet ved en anden domstol, hvilket 
mange – og navnlig de berørte par – anser 
for både tidskrævende og overflødigt.  

Den katolske Kirke anerkender ikke 
skilsmisse. Katolikker, som lader sig skil-
le og gifter sig igen uden for Kirken, anser 
Kirken for fortsat at være gift med deres 
første ægtefælle og de lever derfor i et irre-
gulært forhold, hvilket afskærer dem fra 
at modtage kommunionen. 

De gengifte fraskilte katolikkers situa-
tion fylder i disse år meget i debatten i 
lande som USA og Tyskland. 

Reformvenlige biskopper har fremført, 
at Kirken bør udvise større barmhjertig-
hed over for par, som har lidt skibbrud 
i deres første ægteskab og hvis ægteskab 
ikke er blevet erklæret ugyldigt ved en 
kirkelig domstol. 

Pave Frans har antydet, at han er 
åben for forandring på området, og han 
demonstrerede denne åbenhed, da han i 
september viede tyve par i Peterskirken, 
hvoraf nogle allerede havde levet sammen 
i flere år og havde fået børn. 
NM

Familiesynoden

Hvad er en 
bispesynode?
BISPESYNODEN er en rådgivende 
forsamling af kuriens ledere, 
repræsentanter for bispekonferencerne 
og sammenslutningen af mandelige 
ordensoverhoveder under forsæde af 
paven. Synoden blev oprettet i 1965 
af pave Paul VI i kølvandet på 2. 
Vatikankoncil for at drøfte aktuelle 
pastorale eller teologiske spørgsmål.

De ordinære synoder afholdes hvert 
3. år – seneste var den 13. ordinære 
generalforsamling i Vatikanet i 2013, 
hvor temaet var nyevangelisering.

Mindre almindelige er de ekstraor-
dinære synoder, og den netop afslutte-
de ekstraordinære synode om familien 
var blot den tredje af slagsen. 

Hvem deltog?
Familiesynoden den 5.-19. oktober i 
Vatikanet havde 253 deltagere. 191 af 
deltagerne var synodefædre; 162 af 
dem ex-officio, herunder inkluderet 
formænd for bispekonferencer, kurie-
organer og overhoveder for de østlige 
kirker. Tre af synodefædre var valgt 
af generalsuperiorer fra forskellige 
ordenssamfund, og 26 af pave Frans 
selv. 

Blandt pavens nominerede var 14 
kardinaler, herunder kardinal Walter 
Kasper, der er fortaler for at ændre 
Kirkens regler om modtagelsen af 
kommunionen for personer gengift 
uden for Kirken, og kardinal Carlo 
Caffarra, der har kritiseret kardinal 
Kaspers forslag.

Kirkerne i de nordiske lande var 
repræsenteret ved biskop Anders 
Arborelius af Stockholm, som 
er formand for Den nordiske 
Bispekonference.

Derudover deltog 16 eksperter, 38 
observatører, otte delegerede fra andre 
kirkesamfund og 14 ægtepar fra hele 
verden.

Efter synoden udfærdiges et slut-
dokument til paven med resultatet af  
drøftelserne, og paven afgør siden om 
og i hvilken form dokumentet vil blive 
offentliggjort. 

I 2015 vil en ordinær bispesynode 
behandle samme tema – de pastorale 
udfordringer for familien i relation til 
forkyndelsen – og herefter vil paven 
udsende en såkaldt eftersynodal 
apostolsk skrivelse.
NM

Topjurist skitserer mulig reform 
af annullationsproceduren
Vil medføre hurtigere sagsbehandlingstider.

Foto: Stockphoto.

Erfaringer fra det virkelige liv
Biskopperne lyttede til gifte katolikkers erfaringer og synspunkter.

Det filippinske ægtepar Cynthia og George 
Campos efterlyste en ’oplyst pastoral 
næstekærlighed’ i Kirkens håndtering af par i 
irregulære forhold. Foto: Youtube.
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KONFERENCE ”Kirken har en 
særlig opgave i forhold til at byde 
fremmede, nytilkomne og udsatte 
mennesker velkommen og tage hånd om 
dem”, understregede biskop Czeslaw 
Kozon under messen som indledte 
migrantkonferencen lørdag den 11. 
oktober i Sankt Pauls Kirke i Taastrup. 
Så var stilen lagt: Ærlig, åbenhjertigt 
lyttende og imødekommende. 

Sakramentskirkens talentfulde, fransk-
talende afrikanske kor med tromme, 
rasler og smittende energi skabte en helt 
særlig glad stemning, og evangeliet læst 
på fransk, dansk og sunget på ukrainsk 
viste, at selvom fremmødet ikke var pran-
gende, så var vi en broget, multinational 
forsamling. Det er vi vel altid i katolsk 
sammenhæng i Danmark, hvor over 50 % 
er fremmedsprogede, men lørdag den 11. 
oktober havde biskoppen og kommissio-
nen for Retfærdighed og Fred, Justitia et 
Pax, netop inviteret migrantarbejdere til 
konference om deres rettigheder og for-
skelligartede situationer, udfordringer og 
behov for støtte fra Kirkens side. 

Kirkens sociallære med Helenas ansigt
”Intet menneske er blot arbejdskraft. 
Alle er vi villet af  Gud og skal behandles 
med respekt og ligeværd!”, tordnede 
pastor Gregers Mærsk-Kristensen, som 
sidder i Justitia et Pax kommissionen og 
på dagen holdt oplæg om Kirkens meget 
klare og stærke budskaber om rettigheder 
og omsorg med et oplæg om Kirkens 
sociallære særligt i forhold til migranter. 
Pastor Gregers overraskede ved at trække 
to konferencedeltagere op som eksempler 
på, hvordan udlændinge ved første 
øjekast kan virke som en anonym masse, 
men når man så hilser på Helena med den 
flot mønstrede sweater og hører, at hun 
elsker is og drømmer om at blive pilot, så 
opdager vi, at ethvert menneske er unikt.  

Biskop Czeslaw deltog aktivt hele 
dagen men havde ikke regnet med at blive 
kaldt op af pastor Gregers som det andet 
eksempel på efterkommere af migranter i 
Danmark. På mødrene side nedstammer 

biskoppen fra en polsk landarbejder, som 
kom til Danmark med den første store 
indvandringsbølge af migrantarbejdere 
i det 20. århundrede. De polske 
migrantantarbejdere rejste frem og 
tilbage og havde ikke planlagt at bosætte 
sig i Danmark, men 1. Verdenskrig 
satte en stopper for den sæsonbestemte 
flytning. Efterkommerne af disse gør sig 
stadig gældende i kraft af  særligt mange 
katolikker på Lolland-Falster.

Sammenhold trods udfordringer og 
udnyttelse
Efter en kort præsentation fra hver af de 
tre største sproggrupper, der var til stede; 
ukrainere, polakker og fransktalende 
afrikanere, var der gruppearbejde om 
spørgsmålene: Hvad er jeres gruppes 
største sociale og arbejdsmæssige 
udfordringer, og har I savnet noget fra 
Kirkens side? Gruppearbejdet mundede 
ud i mundtlige fremlæggelser fra hver 
gruppe, og det var tydeligt, at grupperne 
hver især har godt sammenhold og 
støtter hinanden indbyrdes. Nogle 
kunne ønske sig mere socialt samvær 
med de danske katolikker. Samtidigt 
føler de stor tilknytning til deres præster 
og nyder at komme til messe på deres 
eget sprog. Nogle efterspurgte flere 
messer på polsk og ukrainsk udenfor 
Københavnsområdet. Alle grupperne 
berettede om udnyttelse af personer i 
deres gruppe på nogle arbejdspladser 
og behov for juridisk rådgivning til at 
undgå udnyttelse og opnå den løn og de 
rettigheder, de har krav på.

Ikke udansk Kirke og tak
Formand for Justitia et Pax 
kommissionen, Nik Bredholt, ledede 
konferencen og samlede op på de vigtigste 
pointer efter gruppernes fremlæggelse. 
Biskop Czeslaw Kozon svarede på de 
fremsatte udfordringer og behov ved at 
understrege, at fremmedsproget sjælesorg 
er fuldstændigt centralt i Danmark, og 
at antallet af  messer på fremmedsprog 
er øget betragteligt de seneste 20 år, da 

indvandringen af katolikker fra udlandet 
er kontinuerlig. Ikke desto mindre er det 
helt essentielt, at den Katolske Kirke i 
Danmark skal dyrke en dansk katolsk 
tradition, så katolikker ikke ses som 
udanske i offentligheden. Biskoppen 
rundede dagen af med at takke alle 
fremmødte for et stærkt engagement 

og seriøsitet over for emnet. Selvom 
fremmødet med ca. 35 deltagere ikke 
havde været overvældende, pegede 
biskoppen på det nyttige i konferencens 
afholdelse, idet kvaliteten af indlæggende 
og arbejdet havde levet op til normerne 
for en større konference.

Rettigheder og sjælesorg – 
migranter i fokus
Tekst og foto: Rosa Maria Ørtved Knudsen, Justitia et Pax

Ærlig, lyttende og imødekommende stemning.

Pastor Gregers brugte levende eksempler på migranter i Danmark til sit oplæg om 
Kirkens Sociallære.

Få styr på synoden
To danske, katolske websites giver 
overblik.

WEBSITES Den ekstraordinære synode 
om familien er afsluttet. Det er mange år 
siden, der har været så stor interesse for 
et katolsk kirkemøde.  Om et år mødes 
biskopperne igen for at diskutere, hvor 
det brænder på i den katolske familie og 
hvad Kirken skal gøre for at formidle sin 
lære om ægteskab og familieliv bedre. 

Hvad er en synode, hvor mange var 
der med og hvordan arbejder synoden? 
Hvad betyder instrumentum laboris, 
lineamenta og relatio? Hvem sagde 
hvad om fraskilte gengifte, prævention 
og homoseksualitet på synoden? Har 
europæiske og afrikanske biskopper fokus 
samme sted i Kirkens lære om familie og 
ægteskab? Giver midtvejsrapporten et 
retvisende billede af diskussionerne på 
synoden? Hvilken udvikling var der frem 

til slutdokumentet? 
Nåede man ikke at få helt styr på de 
mange temaer, der var oppe at vende, er 
der hjælp at hente, så man kan følge med 
i synoden næste år og den debat, der vil 
komme. To danske katolske websteder 
http://katolskmagasin.dk/ og  http://www.
katidialog.dk/  giver muligheder for at 
skaffe sig et hurtigt overblik over, hvad 
der skete. 

Katolsk Magasin redigeres af Torben 
Riis, katolsk debattør og tidligere 
redaktør for KO, historikeren og 
forfatteren Sebastian Olden – Jørgensen 
og forfatteren Kirsten Kjærulff. Første 
halvleg er forbi. Hvad venter forude? 
spørger Torben Riis på Katolsk Magasin 
i en kommentar til den afsluttende 
rapport fra synoden.   ”Det kom frem, 
at de mest kontroversielle afsnit – selv 
efter en revision – ikke opnåede de 
nødvendige af stemmerne for at blive 
godkendt. Det gælder afsnit 52 og 53 om 
muligheden for at give fraskilte gengifte 
adgang til sakramenterne og afsnit 55 

om homoseksuelle,” skriver Torben Riis. 
Her kan man blandt andet også læse 
den sydafrikanske kardinal Wilfried 
Napiers kritik af midtvejsrapporten, om 
de katolske familieorganisationers kritik 
af synodens midtvejsrapport og hvad 
kardinal Dolan siger om de afrikanske 
biskopper. .

Katidialog redigeres af Franz Josef 
Meyer, katolsk debattør, IT - ekspert 
og en af idémændene bag  www.katpod.
dk, et dansk katolsk podcastingsite, der 
jævnligt bringer nyheder om især dansk 
katolsk kirkeliv. Katidialog har under 
temaet familiesynoden samlet en række 
videoer og artikler om synoden. Her 
kommenterer nogle af synodefædrene 
hvad der skete på synoden, og vatikanister 
giver deres bud på, hvor Kirken er på vej 
hen.  Man kan høre kardinal Schönborn 
og kardinal Luis Tagle dele deres 
erfaringer med synoden og få forklaret 
af kardinal Müller, hvad begrebet 
gradualisme betyder. Katidialog giver 
gode muligheder for at vurdere kardinal 

Kaspers centrale rolle og om han bakkes 
op fra Den hellige Stol. Endvidere er der 
et link til Radio Vaticanas interview med 
en skandinavisk synodedeltager, biskop 
Anders Arborelius af Stokholm. 

På katidialog er der også blogs fra 
synoden og links til særlige temasider 
fra udvalgte publikationer, blandt andet 
National Catholic Reporter og Catholic 
Herald. Der er også dansksprogede links 
til en udsendelse fra radioprogrammet 
religionsrapport om synoden og udvalgte 
artikler på Kristeligt Dagblad. LR
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INTERVIEW Maria Truelsen er en af 
de katolske græsrødder, hvis energi og 
store arbejdsindsats skaber en forskel 
i de sammenhænge, hun indgår i. Ikke 
kun som velskattet rejseleder for de 
årlige pilgrimsrejser til Medjugorje, men 
navnlig tillidshvervene som mangeårig 
formand for menighedsrådet i Esbjerg, 
som medlem af Pastoralrådet og nu også 
dets formand.

I sin egenskab af formand for 
Pastoralrådet har KO stillet Maria 
Truelsen en række spørgsmål, blandt 
andet om rådets virke og arbejdsform, 
og om udfordringerne i bispedømmet. 
Samtalen tager sit udgangspunkt i den 
store sogneomstrukturering, der står lige 
for døren. 

Hvilken rolle forventes rådet her at spille? 
Vil det blot være høringsorgan eller vil man 
aktivt forsøge at sætte sit fingeraftryk på 
den endelige plan? 
”Jeg vil forsøge at besvare det lidt 
bagvendt ved at tale lidt om, hvordan jeg 
synes, det fungerer nu. Som det fungerer 
nu, mener jeg, at rådets største berettigelse 
er, at folk fra hele landet mødes og taler 
sammen, og biskoppen herigennem får 
en fornemmelse af, hvad der rører sig i 
menighederne. Det skaber fællesskab og 
giver en fornemmelse af sammenhæng”. 

”Mit indtryk er, at det er begrænset hvor 
meget rådets aktiviteter har manifesteret 
sig i menighederne. Spørgsmålet er, 
hvordan det kan ændres. Rådet har 
lavet mange undersøgelser, og når de så 
er færdige, er det ligesom det hele falder 
til jorden igen. For at det skal lykkes, 
mener jeg, at større opgaver må have 
sin faste forankring på bispekontoret, 
som skal være den bærende kraft i at få 
tingene implementeret ude i sognene, det 
kan ikke kun baseres på frivillige, som 
for manges vedkommende i forvejen har 
mange opgaver.” 

Men reducerer man så ikke rådet til 
kun at være høringsorgan og blot agere 
gummistempel for beslutninger truffet på 
et højere sted?
”Vi er kun et råd, og har kun berettigelse 
hvis nogen lytter. Hvis nogle fra 
Pastoralrådet har overskud til at påtage 
sig ekstraordinære opgaver, synes 
jeg det er en god idé. At den store 
sogneundersøgelse løb ud i sandet 
skyldes jo, at ingen efterfølgende påtog 
sig ansvaret for at tage fat på og realisere 
nogle af de rejste problematikker. Men 
igen mener jeg, at en sådan opgave 
bedst løses ved at have sin forankring på 
bispekontoret, som så skal have kontakt 
med de folk ude i sognene der har påtaget 
sig opgaven”.

Så rådet slår større brød op end det kan 
bage?
”Ja, på nogle områder. Både fordi der ikke 
er ressourcer nok og fordi man griber det 
forkert an. Det er noget jeg som formand 
vil have øje for. Vi er gode til at udarbejde 
flotte rapporter som ’Kirkesyn til eftersyn’ 
eller sogneundersøgelsen, som folk jo var 
ret glade for, men de bliver ikke fulgt op.

Derfor mister folk tilliden til det, og det 
er her, jeg mener, at bispekontoret bør 
påtage sig sin del af  opgaven, som ledelse 
og som centralt organ”.

For mange barrierer i dialogen
Maria Truelsen har ved flere lejligheder 
i Pastoralrådet talt for en større 

anerkendelse af lægfolkets arbejde. 
Problemet, mener hun, har bl. a. at gøre 
med dårlig kommunikation mellem 
præster og lægfolk, og i den adfærd, som 
pave Frans betegner  ’klerikalisme’ – som 
han siger vi må bekæmpe. Klerikalisme 
betyder bl.a. at præsten sættes i centrum på 
en dårlig måde. ”Præsten har selvfølgelig 
en særstatus og leder menigheden, men 
han er ikke nødvendigvis den bedste 
person i alle sammenhænge”, forklarer 
hun og nævner, at præsten i mange 
sammenhænge sættes op på en piedestal, 
folk tør ikke sige deres mening til ham 
hvorved kommunikationen bliver 
forstyrret og distancen øges mellem 
præsten og lægfolket”. 

”Som formand vil jeg være med til 
at italesætte og sætte fokus på denne 
problematik. […] Den første del af  
processen er at blive bevidst om, at 
dialogen måske ikke er så god og 
ligeværdig, som man skulle tro. En har 
sagt til mig, at dialogen har trange kår i 
Den katolske Kirke, og det mener jeg den 
har. Der er for mange barrierer i dialogen 
til at den kan blomstre”.

”Når Kirken er afhængig af lægfolket, 
bliver den også nødt til at tage dem i 
betragtning og skabe en ny kultur, hvor 
samarbejdet er mere ligeværdigt. […] I 
sognene knokler mange lægfolk med at 
få tingene til at fungere, og når tingene 
så lykkes er det ofte præsten, der får 
æren for det. Det handler ikke så meget 
om at få ære eller ros, men at vi lægfolk 
respekteres og ses for det, vi gør og dem, 
vi er ”.

Turde kalde en spade for en spade
Hvad ser du som de største udfordringer 
for sammenhængskraften i bispedømme 
med den kommende strukturreform, som 
forventes at give færre, men større enheder?
”Det er svært at forholde sig til 
virkningerne af strukturreformen på 
nuværende tidspunkt. Jeg går ud fra, at 
den er nødvendig, men generelt går jeg ind 

for små enheder, og det synes ikke at være 
emnet for den nye struktur. Jeg mener, 
at store enheder i kirkelige og offentlige 
sammenhænge aldrig har været en god 
idé – måske økonomisk, men ikke på det 
menneskelige plan fordi man let føler sig 
fremmedgjorte i en stor sammenhæng. 
Og jeg er bange for at Kirken vil miste 
folk, som ikke længere føler sig hjemme i 
den nye, større sammenhæng. Men jeg vil 
gerne først høre mere om den, jeg ved den 
kommer op på Pastoralrådet senere, og så 
får vi jo muligheden for at præge den”.

” Det kan blive svært for præsten at 
skabe sammenhæng i en stor enhed. Han 
skal have rigtigt gode folk omkring sig, 
hvis det skal lykkes. Og igen er det frivillig 
arbejdskraft, vi taler om, og spørgsmålet 
er om disse kræfter er dér. Det er allerede 
svært i dag. Bispedømmet har mere end 
et økonomisk problem: den har også et 
åndeligt problem og på det organisatoriske 
plan manglende sammenhæng, men 
måske strukturreformen kan give større 
sammenhæng”.

Frygter du, at dialogen mellem præsten og 
lægfolk får sværere vilkår, fordi han får mere 
travlt og skal servicere flere menigheder, og 
derfor ikke bliver så forankret i det lokale?
”Det er højst tænkeligt.  Jeg ser allerede 
i dag, hvor travlt min egen sognepræst 
har og hvor svært det er for ham at 
respondere på alle, som hiver i ham. Og 
det bliver sikkert ikke lettere fremover. 
[…] Måske skal der en gennemgribende 
omstrukturering til, hvor lægfolk påtager 
sig det administrative og organisatoriske 
ansvar i menigheden, så præsten frigøres 
til alt det andet. Men det kræver en 
økonomi, fordi man skal aflønne folk – 
eller går det ikke i længden, tror jeg”.

Har du gjort dig overvejelser om hvilke 
aftryk du ønsker at sætte i din tid som 
Pastoralrådets formand?
”Jeg har ikke den store forkromede idé om 
hvad der kan lade sig gøre, for jeg synes 

at Kirken har mange ting at slås med 
lige nu. Jeg ønsker at stå for åbenhed, en 
åben dialog, hvor man taler om tingene 
og kalder en spade for en spade. Men 
også at man tør konfrontere problemerne 
og løser dem i fællesskab. Hvis Kirkens 
ledelse ønsker at lægfolk skal påtage sig et 
medsvar, fordrer det samtidig, at de også 
bliver draget ind i beslutningsprocessen”.

”Endelig er det en mærkesag for mig, 
at der kommer flere kvinder ind i Kirkens 
ledelse. Jeg mener, at sammenhænge, 
hvor der enten kun er mænd eller 
kun er kvinder let går hen og bliver 
dysfunktionelle og uafbalancerede. Pave 
Frans har talt varmt for flere kvinder 
i Kirkens ledelse og er selv gået foran 
og det bør også skinne igennem i vort 
bispedømme”, slutter Maria Truelsen. 

Pastoralrådet

’Bispedømmet har mere end et 
økonomisk problem’
Pastoralrådets nye formand gør sig tanker om sogneomstruktureringen 
og lægfolkets rolle i Kirken.

Tekst & foto: Niels Messerschmidt

Det nye Danmarkskort på 
programmet

Efterårets pastoralrådsmøde holdes 
på Magleås i weekenden 15.-16. 
november. 

Den foreløbige dagsorden er:

Lørdag den 15. 
Kl. 9.30: Velkomst og indledning 
Kl. 9.50: Hvad er Pastoralrådet, dets 
opgave og ansvar? Organisationsplan, 
Kirkens råd, institutioner og 
kommandoveje. 
Kl. 11.15: Det nye Danmarkskort/
strukturplanen 
Kl. 14.00: Biskoppens almene 
orientering 
Kl. 15.00: Katekese m. gruppearbejde 
og tilbagemelding
Kl. 17.00: Orientering om Skt. 
Andreas Bibliotek, Steensen-arkivet 
og Katolsk Historisk Arkiv 

Søndag den 16. 
Kl. 10.15: Ansgarstiftelsens budget 
2015 
Kl. 11.15: Debat og spørgsmål 
vedrørende budget 2015 

Bemærk, at Pastoralrådsmøderne er 
åbne for offentligheden. Ønsker man 
kaffe/te med kage, frokost eller aftens-
mad aftales og afregnes dette direkte 
med Magleås. Tlf.: 45810715

Maria Truelsen har en professionel 
baggrund inden for kommunikation, 
samarbejde og konfliktløsning – 
kompetencer, som hun ønsker også 
gennemsyrer hendes virke som 
Pastoralrådets nye formand.

”Når Kirken er afhængig af 
lægfolket, bliver den også nødt 
til at tage dem i betragtning 
og skabe en ny kultur, hvor 
der er plads til lægfolk og til 
anerkendelse”.
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KATEKESE Det hele begyndte i Sankt 
Albani Kirke i Odense tilbage i 2003, da 
pater Hauser spurgte sr. Teresa: kan du 
ikke lave noget udsmykning til pulpituret 
sammen med børnene?

”Hjælp! Det er jeg da slet ikke i stand 
til”, tænkte jeg. Jeg sad inde i vores kapel 
og sagde: ”Undskyld Vorherre, jeg har 
slet ingen ideer, du må hjælpe mig. Jeg er 
gået helt i stå. Men Vorherre kom virke-
lig til hjælp, med ideen til billeder og tit-
len. Og så begyndte billederne at komme 
til mig”, siger sr. Teresa, der i mange år 
har undervist i billedkunst og religion på 
Sankt Albani Skole. 

Hun fik ideen til at lave et billede af en 
Kristus, der stiger ned fra korset til jor-
den og samtidig også stiger op. Han ud-
stråler lys som symbol på Guds hellighed 
og majestæt. De røde stråler som udgår 
fra hans løftede hænder symboliserer den 
frelse og uendelige tilgivelseskraft, der er 
i det blod, han forløste os med. De lyse 
stråler symboliserer Guds kraft til at for-
vandle vores liv.

En frelsesfortælling som stofmosaik
Efter Kristusbilledet kom symbolerne 
strømmende både fra Det gamle og det 
nye Testamente til sr. Teresa og eleverne. 
Pludselig blev der meget kortere fra idé til 
virkelighed. Sr. Teresa tegnede billederne 
op, og projektet tog form. Med sr. Teresa 
som tovholder satte et tværfagligt samar-
bejde fra 3. til 9. klasse billeder på ide-
erne. Eleverne i Sankt Albani Skole kom 
med tusindevis af små stofstumper, som 

efterhånden blev samlet til en mosaik.  
Tiden gik hurtigt. og der skulle flere kræf-
ter til. Derfor begyndte sr. Teresa at ar-
bejde med mosaikken på flere fronter, og 
Sct. Albani DUK kom også i sving. Børn, 
unge og forældre blev inddraget både om 
eftermiddagen og i weekenderne.  Projek-
tet varede i to måneder, og til sidst måtte 
vinterferien tages til hjælp, så man kunne 
blive færdige til fastetiden. Forældrene 
trådte til og hjalp med at klippe og stryge 
30 meter fliseline på de mange små stof-
stykker. Til sidst endte det hele med en 
8,5 meter lang billedfrise på 15 plader. 
Gud og Hans frelse er det, der overord-
net binder det hele sammen, og forbin-
delsesleddet mellem de to testamenter 
er Kristus. Frisen fik navnet ”GUDS 
FRELSESPLAN”  I midterfeltet ses den 
opstandne Kristus, som har sejret over 
døden og brudt helvedes magt.  På Kri-
sti hvide kjortel ses et væsen uden krop 
og hale. Det er den besejrede drage – et 
symbol på satan. Frisen begynder yderst 
til venstre med alfa og slutter med omega 
som tegn på, at Jesus er begyndelsen og 
enden (Joh. Åb. 22,13). 

Mosaikken indeholder en dyb symbo-
lik og fortæller et budskab om frelse. Den 
er som en åben bog, hvor Kristus er cen-
trum som verdens frelser og forløser.Den 
indeholder letlæselige symboler, som er 
tydelige tegn på Guds uendelige kærlig-
hed til mennesket og Hans ubegrænsede 
kærlighed og tilgivelse fra verdens begyn-
delse. 

Vi er med i Guds frelsesplan
”Frisen er tænkt som en stor fortælling 
om Guds frelsesplan og vores rolle i den. 
Derfor er der også portrætter i frisen af 
alle dem, der var med til at lave den. Selv-
portrætterne er et tegn på, at Gud har 
skabt os i sit billede og at vi alle er Guds 
børn uanset hudfarve, race eller religion. 
Vi er alle sammen pilgrimme på vej mod 
himlen”, siger søster Teresa. 

Projektet blev hængt op til fastetiden i 
2003 og hang i Sankt Albani Kirke i et 
halvt år. Det blev udstillet på Odense 
Rådhus og turnerede rundt mellem Sankt 
Annæ Kirke på Amager, Sankt Pauls 
Kirke i Taastrup og Sankt Knud Lavard 
Kirke i Lyngby. Og sr. Teresa brugte det 
ind imellem til katekese.

Da sr. Teresa sidste år hørte udsendel-
sen med pavens tale fra Rio, gik det op 
for hende, at der var mere i det.  Mot-
toet for Verdensungdomsdagen havde jo 
været: ”Gå ud og gør alle folkeslagene 
til mine disciple”. I Odense var mottoet: 
Lad alle folkeslag lære Guds frelse at 
kende.  Og hun gik i gang med at studere, 
hvad pave Johannes Paul II, pave Bene-
dikt XVI og pave Frans havde skrevet om 
emnet. Snart blev det til en lille bog med 
refleksioner og spørgsmål, som skal bru-
ges til kateketisk arbejde og lægge op til 
Verdensungdomsdagen i Krakow. Det er 
planen at udstille mosaikken til Verdens-
ungdomsdagene i Kraków i 2016, samt at 
udgive kateketisk materiale der forklarer 
indholdet. Det er også meningen, at pro-
jektet skal oversætte de små hæfter til så 
mange forskellige sprog som muligt og 
dele dem ud i Krakow for at nå unge med 
evangeliets glæde og frelse. 

Alle der har lyst til at hjælpe sr. Teresa 
med at gøre projektet til virkelighed og vil 
støtte med praktisk eller åndelig hjælp el-
ler penge opfordres til at kontakte hende 
på sr_teresa_piekos@hotmail.com eller  
mobil: 28906605.  For at kunne forsætte 

dette evangeliseringsarbejdet er der brug 
for økonomisk støtte. Sr. Teresa og Oden-
se DUK takker hjerteligt for al hjælp og 
håber, at mange vil bakke projektet op!

Sct. Albani DUK i Odense Reg: 1551 
Konto: 9011182965 . Mærk venligst 
overførslen: “Projekt 2016”

Ung i Kirken

Kristus står i centrum for billedfrisen. 
Vi ser ham på billedet som stigende fra 
himlen ned til jorden men samtidig stiger 
han op. Han er det eneste bindeled, en bro 
mellem himlen og jorden, siger sr. Teresa. 
Hun kalder billedet for ”Guds frelse” og 
beskriver det således: ” i dette billede findes 
alle de skjulte symboler for frelsen. Det er 
et meditationsbillede, man kan fordybe sig 

i – en IKON. Med andre ord er billedet 
et tegn på ”magt, kraft og herlighed”, 
kærlighed samt barmhjertighed og frelse. 
Hele guldglorien,der minder om solen, 
symboliserer Guds ufattelige og grænseløse 
kærlighed. Billedet viser en stærk forening 
af den treenige Gud. Den ovale cirkel 
omkring korset, der minder om et øje, er et 
symbol på Gud Fader, som Hans Søn, Jesus 

Kristus, kommer fra. Jesus Kristus er her 
som nedstigende fra himlen til jorden, men 
samtidig dybt forenet med Faderen gennem 
en uendelig kærlighed. Den kærlighed er 
Helligånden, som kommer fra Faderen 
og Sønnen på jorden. Gud åbenbarede sig 
selv i menneskets skikkelse i Sin Søn Jesus 
Kristus.” Til venstre øverst ses de ti bud, 
der symboliserer, at Gud gør folket til sit 

udvalgte folk, fra hvem Messias kommer. 
Nedenunder ses Jonas og hvalen. Jonas, 
som var tre døgn i hvalens bug, er et symbol 
på Jesus, som lå tre dage i graven. Til højre 
øverst ses dåben, der er fundamentet til 
hele det kristne liv og porten til de andre 
sakramenter. Nedenunder eukaristien.

Kom og vær med i Guds 
frelsesplan
Historien om en billedkatekese for børn og unge i Odense.

Tekst: Lisbeth Rütz
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ALLEHELGEN I de apokryfe 
Petersakter (ca. 190) findes en skøn 
legende: Petrus flygtede ca. år 65 fra den 
grusomme kejser Neros (37-68) Rom. 
Jesus møder ham på Via Appia. Petrus 
spørger: ”Domine,  quo  vadis”? (”Hvor 
går Du hen Herre”?). Jesus svarer ”Jeg 
går til Rom for at blive korsfæstet for 
anden gang”. Disse ord får Petrus til at 
vende om og gå tilbage til byen, hvor han 
korsfæstes, efter eget ønske med hovedet 
nedad, på Mons Vaticanus, en af Roms 
syv høje, der senere kronedes af de to 
på hinanden følgende basilikaer over 
apostelfyrstens grav. –

Spørgsmålet: ”Quo  vadis”, ”hvor går 
du hen” rettede Petrus til Jesus. Det 
kunne have været omvendt. Jesus kunne 
have stillet Petrus det, og han kan sikkert 
ligeledes have rettet eller retter det til hver 
enkelt, til dig og mig, kollektivt til hele sin 
Kirke og verden. Hvor gik de døde hen, 
og hvor går de levende hen? I det følgende 
forsøges fremført nogle forestillinger 
derom.

Hvad tænker vi om livet efter døden?
Religionsfænomenologien beskæftiger 
sig bl.a. med øjensynligt karakteristiske 
fælles træk på tværs af præhistoriske 
og historiske perioder. Tydeligt viser sig 
troen på en videre eksistens efter døden, 
som de levende prøver på at tackle. Med 
hensyn til de hedengangne kan groft 
skelnes mellem omsorg og ærefrygt for de 
døde eller modværge og rædsel i forhold 
til dem. Naturligvis findes alle mulige 
blandinger.

Tilsvarende opfattelserne behandles de 
døde med pietet eller forsøges destrueret. 
Der kan også, især når det drejer sig om 
vigtige personer, være tale om forsøg på 
at tilegne sig deres kraft ved at få fat i 
visse legemsdele eller ting. Således findes 
alle varianter inklusive kannibalisme 
eller nekrofagi. På den ene side æres de 
døde ved ceremoniel begravelse, pasning 
af gravsteder, fælles måltider, ofre… 
På den anden side foretages diverse 
afværgeritualer for at undgå trusler eller 
ødelæggende handlinger fra dem. 

Af nogle døde, med sikkerhed helte, 
forventes belønning og hjælp i forskellige 
anliggender, af  andre måske aggression, 
hævn eller andet ondt. De døde kan evt. 
”gå igen” og indtage diverse uhyggelige 
skikkelser… I virkeligheden kan der 
være tale om projektioner af menneskers 
erfaringer med godt og ondt. 

Hvor er de døde?
Hvor er de døde? De kan være alle vegne, 
– hvis man ikke tror på reinkarnation –, 
så ofte i og nær gravene. Forestillinger om 
kollektive steder er samtidigt udbredt. 
Således opfattes af nogle de dødes videre 
eksistens som en paradisisk tilstand, 

måske endog i solen (Togo), meget bedre 
end den jordiske. Eventuelt opnås det 
perfekte ikke med det samme. Så skal 
der ydes en del for at opnå det. Mest 
markant er opfattelsen af et trist sted, et 
skyggerige, eller i tilgift mulighed for et 
helvede med mere eller mindre grufulde 
straffe, der enten er permanente eller 
forbigående. 

En glimrende skildring af Hades giver 
digteren Homer (7. årh. f.Kr.) i 11. sang af 
Odysseen, hvor de døde helte interviewes. 
Achilleus prises for at være den, der har 
magten i dødsriget. Han svarer: ”Heller 
jeg daglejer var og på markerne sled for 
en anden, selv for en mand uden jordlod, 
som ej havde meget i eje, end over alle 
de døde jeg herskede, de bortgangne 
slægter”. Israelitternes Sheol ligner 

grækernes Hades og omtales hyppigt i 
Gamle Testamente (sml. f.eks. Sl 88). 
Dog øjnes gradvist et stigende håb for de 
aktivt troende, de retfærdige, der vel ikke 
kan lide samme skæbne som de andre: 
”Du vil ikke prisgive mig til dødsriget, 
din fromme vil du ikke lade se graven” (Sl 
16,10). I den senere litteratur finder vi en 
udviklet trosvished derom (sml. 2. Makk 
12,43ff.). Sorg over afdøde markeres 
af mange i det ydre ved sønderrivning 
af klæder, ved at iføre sig sort tøj eller 
sæk med aske på hovedet, undlade at 
vaske sig, ved høje råb og klage, evt. 
engagere grædekoner.(sml. Mk 5,38 f.) – 
For herskere, hvoraf en del ansås for at 
være guddommelige, byggedes enorme 
gravmæler (sml. de ægyptiske pyramider, 
de peruanske inkaers paladser, romernes 
mausoleer etc.). 

I Athen griber Solon (ca. 630-ca. 560 
f.Kr.) og andre lovgivere ind imod de 
riges ekstravagance, der opfattedes som 
en hyldest til de levende mere end de 
døde. Flere filosoffer understøttede disse 

forholdsregler (f.eks. Heraklit (540-480 
f.Kr.) og langt senere bl.a. Cicero (106 
-43 f.Kr.). I parentes bemærket: Jeg kan 
næppe – ej heller i min vildeste fantasi – 
forestille mig, at pave Franciscus  (1936- 
) ville bryde sig om et gravmæle magen 
til det for pave Julius II (1443-1513) 
planlagte!!

Samme ramme med forskelligt 
indhold
De kristne forholder sig i begyndelsen 
afvisende over for alt hedensk, men især 
efter Konstantins (ca. 280-337) sejr ved 
Pons Milvius i 312 opstår i stigende om-
fang berøringspunkter. Meget adopteres, 
men konverteres, noget som visse religi-
onsfænomenologer og andre åbenbart 
ikke lægger mærke til.

Den samme ydre ramme kan huse 
helt forskelligt indhold. Praktisk talt 
er der således, som enhver uden videre 
indser, en kæmpe forskel, om rammen 
f.eks. viser Hitler eller Jesus!! Den hellige 
eukaristi indeholder Kristi legeme og 
blod og er ikke en form for kannibalisme 
(sml. Johs. 6,52ff.). Jomfru Maria er 

ikke en ny version af Moder Jord, 
Cosmas og Damian af Dioscurerne 
Castor og Pollux. Intet lighedstegn kan 
sættes mellem hedningernes tilbedelse 
af diverse guder og helte og den kristne 
helgendyrkelse. Alene Den treenige 
Gud tilbedes. De hellige lovprises (sml. 
Cyprians og Augustins opfordringer!) 
og anmodes om forbøn. De fører os til 
Kristus og Faderen ved Helligåndens 
kraft. Relikvier er ikke en slags 
amuletter, der efter forgodtbefindende 
er beregnet til at udnyttes magisk for 
eller imod andre, etc. etc. Summa 
summarum: Hele vores gudsdyrkelse er 
Kristuscentreret! Indlysende er in medias 
res nødvendigheden af læreembedets 
funktion, når det gælder om at afvise 
falske meninger samt definere og forsvare 
troen, som den foreligger i Skriften og 
Traditionen. 

Samtidigt kan det aldrig undgås, at 
der i folketroen hyppigt forekommer 
synkretisme (religionsblanderi). Jeg må 
for nuværende begrænse mig til at omtale 

visse ting, iblandt dem en skik overtaget 
fra hedningerne, det såkaldte refrigerium 
(”forfriskning”), måltidet med de afdøde 
på gravene. I Kina praktiseres det 
stadigvæk. Efterladte bringer de døde 
deres livret og spiser sammen med dem. 
I oldtiden indgik musik og dans deri. 
Kirken i Rom søgte at give disse måltider 
et karitativt formål mht. de fattige. 
Pammachius (ca. 340-409) blev særligt 
afholdt og velset grundet sin generøsitet.

Desværre degenererede den smukke 
skik til hedensk overtro. I Milano blev 
den forbudt af Ambrosius (født ca. 334 
-339 og død 397), hvilket mange prøvede 
på at modsætte sig, iblandt dem Monica 
(ca. 330-387), Augustins mor. I Afrika 
var man først tolerant, men af lignende 
grunde, druk og svir mv. udstedte 
synoden i Hippo i 393 et forbud, som 
Augustin (354-430) fik  kamp til stregen 
med at håndhæve. Indtil 6. årh. fortsatte 
skikken trods synodebeslutninger i 
Gallien. Refrigerium blev af de kristne 
egentlig opfattet som en form for agape, 
det kristne kærlighedsmåltid, som 
Paulus åbenbart så sig nødsaget til at 
kommentere (sml. 1. Kor. 11,33 ff.).

Det katolske holistiske syn
I dag har agape som bekendt på ny vundet 
indpas i Kirken. Det burde dets form 
som refrigerium efter min mening også. 
Ret beset er den et storartet udtryk for 
det katolske holistiske syn. At tale med 
kære afdøde, som flere kender til, er en 
naturlig følge af vores helhedssyn og har 
absolut intet med spiritisme at gøre, som 
jeg for mange år siden skrev i Kristeligt 
Dagblad. Requiemmesse med forbønner 
på eller nær gravene kendes fra slutningen 
af 2. årh., efter overtaget skik den 3., 7., 
og 30. dag efter døden samt specielt på 
årsdagen. Det er ikke længere som hos de 
andre den fysiske fødselsdag, der tæller, 
men dødsdagen spiller absolut nu den 
helt afgørende rolle: dies natalis, fødsel til 
evigt liv. Fortsat fejres helgener helst på 
denne dag. Når jeg nævner helgenerne, 
var det først martyrerne og snart også 
bekendere og jomfruer, som havde aflagt 
et ublodigt, ægte vidnesbyrd om troen 
igennem deres livsførelse, man tidligt 
begyndte at dyrke. 

Ved kanoniseringen af de koreanske 
martyrer i Seoul den 6. maj 1984 citere-
de pave Johannes Paulus II (1920-2005) 
den store teolog Tertullian (ca. 160-222): 
”Martyrernes blod er kristen udsæd”. 
Fra 4. årh. besøgtes martyrernes og andre 
helgeners grave i stigende omfang: Felix 
i Nola, Cyprian (ca. 200-258) i Kartago, 
Vincent i Saragossa (+ 304), Martin (ca. 
315-397) i Tours… Helt ekstraordinært 
strømmede pilgrimmene til Petrus´ og 
Paulus´ grave i Rom, der blev en hellig by 
par excellence. Ambrosius siger følgende 
derom: ”En sammentrængt masse af 
mennesker drager igennem en så stor bys 
gader. Man skulle tro, at hele verden var 
kommet i bevægelse”. I denne sammen-
hæng skal fremhæves den dybere mening 
med biskoppernes besøg hos paven hvert 
5. år. De drager på særlig måde ad limina 
beatorum Apostolorum Petri et Pauli! 

Sørg ikke over vores brødre og søstre!
Da det blev totalt uoverskueligt at fejre 
alle helgeners fest hver for sig og deres 
antal alene kendes af Gud, opstod en 
fælles fest for dem: Allehelgen. Ifølge 
Johannes Chrysostomos (ca. 347-407) 
fejredes en sådan i Østkirken 1. søndag 

Allehelgen og Allesjæle

Quo vadis?
Det er tid til handling! Tænk over hvor du er på vej hen, skriver Erling 
Brodersen i dette indlæg om Allesjæle og Allehelgen.

Tekst: Dr. theol. Erling Brodersen

”For de aktivt troende er der ingen 
grænser mellem himmel og jord. 
Det afhænger af dig og mig, af 
os alle, hvordan kræfterne bruges 
i Guds og menneskers tjeneste. 
Sover du, er det på tide at stå op 
(sml. Rom 13,11ff.).

Quo vadis? Middelalderligt glasmaleri fra katedralen i Angers i Frankrig.
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efter pinse. Den 13. maj 609 (eller 610) 
indviede pave Bonifatius IV (+315) i 
Rom det af Agrippa (63-12 f.Kr.) opførte 
Pantheon (tempel for alle guder) til 
basilikaen Sancta Maria ad martyres 
(til ”Jomfru Maria og alle martyrer”). 
Denne dag bibeholdtes af mange, andre 
fulgte den østlige tradition eller fejrede 
festen fredag efter påske. Initiator til at 
fejre Allehelgen 1. november var Alkuin 

(ca. 730-804). Allesjæle havde forstadier i 
tidlig middelalder. At den i harmoni med 
Allehelgen fejres den 2. november skyldes 
den hellige abbed Odilo af Cluny (994-
1048). Hedningerne fejrede store fester 
for de afdøde, men alt andet lige fik de 
kristnes et helt forskelligt indhold: På 
grund af Kristi død og opstandelse bar 
begravelser og den store mindedag for de 
døde i modsætning til de andres klage, 
gråd og sorte farve tydeligt præg af håbs 
båren glæde, halleluja, lys og hvidt. Hør 
Cyprian: ”Vi må ikke sørge over vore 
brødre og søstre, fordi de er blevet hentet 
af Herren og befriet fra denne verden. Vi 
ved dog, at vi ikke mister dem, men at de 

går forud. Vi må ikke klage og bære sorte 
klæder, da de jo selv allerede har iført 
sig hvide klæder…” (Om dødeligheden) 
(sml. atter Mk 5,38ff.)

Vi må ikke sove!
I vor tid tynges Kirken, ganske særligt i 
Vesteuropa, af infektion fra et materiali-
stisk, sekulariseret samfund, medlemstal-
let falder, kirkerne er ikke fyldte, skrifte-
stolene og gravene frekventeres sjældent, 
søjler som familien og ordener er i opløs-
ning. 

Nogle forekommer at lægge mere vægt 
på kvantitet end kvalitet. Der siges, at 
liturgien og menigheder mange steder 
virker triste og uden udstråling.

Entusiasmen synes at mangle. Der 
gives køb på symboler og farver. 
Farisæisk afstandtagen og splittelser 
blokerer for den glæde og kærlighed, der 
nødvendigvis må danne grobunden for 
ægte kristent fælleskab og evangelisering. 
- Det er godt at overveje hvor vi går 
hen, du, jeg og alle de andre. Trods alle 
pessimistiske tendenser i tiden ved vi, 
at Kirken går videre og vil bestå (Matt 
16,18), men det er ikke ensbetydende 
med, at vi skal være uvirksomme og 
sidde med hænderne i skødet. Gud ske 
lov er der fortsat kvinder og mænd, der 
kæmper aktivt på kristendommens arena 
(f.eks. i Mellemøsten og Afrika), nogle 
til martyriet. Helligånden vil lade nyt 
liv spire frem deraf. Lad os inspireres af 
vor tids åndelige helte som af en Frans 
af Assisi (1182-1226) og bygge Kirken 
op, dér hvor vi befinder os.  Quo  vadis? 

Rumfylden af Den katolske Kirkes 
holistiske syn er immens. For de aktivt 
troende er der ingen grænser mellem 
himmel og jord. Det afhænger af dig og 
mig, af  os alle, hvordan kræfterne bruges 
i Guds og menneskers tjeneste. Sover du, 
er det på tide at stå op (sml. Rom 13,11ff.). 
Så længe vi er her, er der mulighed for at 
handle (sml. Johs 9,4). Nogle er ganske 

vist blevet belønnet af Gud, selvom 
de først blev aktiveret i 11. time (Matt 
20,6ff.), men det er ikke tilrådeligt at 
vente. Quo vadis?: Når vi fejrer Allehelgen 
og Allesjæle, så ser vi, hvor nogle gik hen, 
og hvor de er nu (Åb 7,13ff.). Lad ilden 
fænge i dig. Quo vadis? ”Syng og gå” (fra 
en prædiken af Augustin). Dit håb vil 
blive opfyldt (Tit. 2,13)! .

Allehelgen og Allesjæle

I de apokryfe Petersakter fortælles om, hvordan Peter efter at have triumferet over 
Simon Magus blev  overtalt  af  de kristne i Rom til at forlade byen. På sin flugt mødte 
Peter Kristus på Via Appia og spurgte Domine quo vadis – Herre hvor går du hen? Og 
Kristus svarede: Jeg går til Rom for at blive korsfæstet for anden gang. På Annibale 
Carraccis billede males mødet. Peter genkendes på den store nøgle, han bærer i sit bælte. 
En atletisk Kristus peger bydende ind mod Rom, og Peter viger forskrækket tilbage. 
Mødet på Via Appia fik Peter til at forstå, at han måtte vende tilbage til Rom for at 
møde martyriet der. Annibale Carraccis maleri fra 1602 hænger nu i The National 
Gallery i London. Det er oprindelig malet på bestilling af kardinal Pietro Aldobrandini.

Tid til at mindes dem 
vi har mistet
Sådan markeres Allehelgen og 
Allesjæle i København.

KONCERT Gregoriansk sang i 
Mariakirken: Lørdag den 1. november 
kl. 15 er der koncert i Mariakirken i 
Istedgade 20 ved Hovedbanegården ved 
det gregorianske ensemble Magnificat. 
Magnificat består af 
professionelle sangere, 
der har Mariakirken som 
base og giver koncert 
der en gang om året. 
Kunstnerisk leder for 
Magnificat er Eva 
Rungwald, der i mange 
år har beskæftiget sig 
med gregoriansk sang 
både som sanger og på 
musikvidenskabeligt 
plan.  

Koncerten falder i to 
afdelinger – messerne 
til Allehelgen 1.11. og 
Allesjæle  2.11. Der indledes 
med Magnificat til allehelgensvesper. 
Herefter kommer Allehelgensmessen 

med introitus: Gaudeamus omnes, 
graduale: Timete dominum, offertorium: 
Justorum animae og communio: Beati 
omnes. En hymne til Allesjæles Vesper 
udgør overgangen til requiemsmessen. 
Der synges alle fem propriumsled. 
Introitus: Requiem aeternum og  graduale 
af samme navn, tractus: De profundis, 
offertorium: Domine Jesu Christe og 
communio: Lux Jesu Christe. Også 
begravelsesantifonerne In paradisum, 
Chorus angelorum og Ego sum vil blive 
sunget. Der er fri adgang.

Sangerne er Helle 
Grarup, Helen Rossil, 
Elisabeth Ørsness og 
Eva Rungwald, som er 
kunstnerisk leder.

Andagt:
Søndag den 2. 

november mødes de 
københavnske katolikker 
i Nordre Kapel på 
Vestre Kirkegård, Vester 
Kirkegårds Allé 15, 2450 
København SV. Her er 
der andagt med biskop 
Czeslaw. Efter andagten 
går vi i procession til 

den katolske afdeling, hvor vi beder 
rosenkransen, og gravene velsignes. 

ttil til dffdfdfdfddddfdfdfdf

Apostelkirken Saxogade 13
www.apostelkirken.dk
Sct. Matthæus KirkeMatthæusgade 31www.sctmatthaeus.dk

uKirke
Dannebrogsgade 53www.uKirke.dk

Elias kirke
Vesterbrogade 49www.eliaskirken.dk

Enghave Kirke
Sønder Boulevard 120www.enghave-sogn.dk

Kristkirken
Enghave Plads 18www.kristkirke.dk

Mariakirken
Istedgade 20
www.mariakirken.dk 
Kirkekontoret
Vesterbrogade 67,3 www.vesterbrosogn.dk

GREGORIANSK SANG TIL ALLE HELGENMiddelalderens spirituelle sange med vokalensemblet Magnificat og orgelstykker og fællessalmer 
til Alle Helgen ved organist Jørgen Ditlevsen.Fri entré. Velkommen.Mariakirken, lørdag 1. november, kl.15.00 

”Spørgsmålet: ”Quo vadis”, ”hvor 
går du hen” rettede Petrus til 
Jesus. Det kunne have været 
omvendt. Jesus kunne have stillet 
Petrus det, og han kan sikkert 
ligeledes have rettet eller retter 
det til hver enkelt, til dig og mig, 
kollektivt til hele sin Kirke og 
verden.

1. Alle Helgen
På denne dag fejrer Kirken fællesskabet 
mellem de troende her på jorden (den 
stridende Kirke) og alle de brødre 
og søstre, der allerede nu nyder den 
fuldstændige lykke i Himlens herlighed 
(den sejrende Kirke). Første gang 
tanken om at hædre alle Guds helgener 
på én gang fik konkret form var, da 
pave Bonifacius IV i 609 indviede det 
hedenske tempel Pantheon i Rom til den 
salige Jomfru Maria og alle helgener, og 
fra slutningen af 900-tallet har man i 
Rom på denne dag fejret alle helgener, 
kendte som ukendte. Helgenernes 
talløse skare vidner ikke kun om Guds 
kraft i menneskelig svaghed, men 
opmuntrer os til som de at holde ud i 
Kristi efterfølgelse i tryg forvisning 
om deres forbøn hos Gud. Denne 
holdning kommer smukt til udtryk i 
Allehelgenslitaniet, som kan og bør 
tilpasses lokale forhold ved tilføjelse 
af helgener med tilknytning til landet, 
bispedømmet, kirken eller den enkelte 
troende (f.eks. navnehelgen). Efter 

Allehelgens dag følger med troens og 
hjertets logik festen for Alle Sjæle, den 
2. november (se denne).

2. Alle Sjæle
Alle Sjæles dag er mindedagen for 
alle de døde, der er gået bort beseglet 
med troens tegn i håbet om den evige 
herlighed, men som stadig har brug 
for renselse i skærsilden (den lidende 
Kirke), før de kan skue Gud ansigt til 
ansigt. Også de er en del af  det store 
kirkelige fællesskab, og på denne dag 
mindes vi dem med taknemmelighed 
og forbøn. Før liturgireformen efter 
Det andet Vatikankoncil hørte den 
højmiddelalderlige dommedagshymne 
Dies iræ, som også brugtes ved 
rekviemsmessen, til dagens liturgi. 
Mange steder er det skik at samles på 
kirkegårdene til en andagt for de afdøde 
og smykke deres grave med blomster og 
lys.

Fra Bønnebog for Den katolske Kirke, 
Ansgarstiftelsens Forlag 2013.
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Efterår er mørketid og 
tid til fordybelse

Sankt Andreas Bibliotek har godt nyt 
til dem, der leder efter litterære vitaminer. 
Bøger om kirke- og kunsthistorie, 
Danmarks og især Sønderjyllands 
historie, teologiske værker og ældre 
katolsk litteratur, blandt andet en del 
af  Johannes Jørgensen er blandt de flere 
tusinde titler til salg på bibliotekets 

hollandske bogmarked  kl. 11 – 17 fra 
fredag den 7. til søndag den 9. november.

Bøgerne stammer dels fra monsignor 
Dietrich Timmermanns dødsbo, dels fra 
biblioteket på Sostrup Kloster.

Der vil på bogmarkedet også være 
mulighed for til meget billige priser at 
købe rosenkranse og julepynt af oliventræ 
fra Betlehem. Mød andre bogvenner og gør 
et kup i Sankt Andreas Bibliotek, Gammel 
Kongevej 15, 1610 København V.

LR

Ny administrations
chef og bogholder
CARITAS Hannah Holst Kragelund 
er pr. 1. oktober 2014 ansat som 
administrationschef i Caritas Danmark, 
Den katolske Kirkes humanitære 
organisation. Stillingen er nyoprettet i 
forbindelse med at der er indført en ny 
ledelsesstruktur på Caritas’ sekretariat.

Hannah Holst Kragelund, 36 år, 
er jurist og kommer fra en stilling 
som overenskomstchef i Dansk 
Arbejdsgiverforening. 

Sammen med generalsekretær Jann 
Sjursen udgør Hannah Holst Kragelund 
den øverste, daglige ledelse i Caritas 
og har ansvaret for personaleledelse, 
økonomi og administration. 

Med samme tiltrædelsesdag er Lykke 
Blentved Nielsen (billedet herunder),  
48 år, begyndt som bogholder og 
medarbejder i Caritas’ økonomiteam. 
Hun kommer fra en stilling som 
kontorfuldmægtig i den folkekirkelige 
stiftsadministration for Lolland Falsters 
Stift. Før da var Lykke Blentved Nielsen 
regnskabsmedarbejder i revisionsfirmaet 
Deloitte.

MARIBO En levende birgittinsk  
klostertradition, en stor middelalderlig 
kirke og en intakt bykerne med  historisk 
værdifulde bygninger skal være med til at 
gøre Maribo til et vigtigt knudepunkt i et 
europæisk netværk af pilgrimscentre. 

Bag de nye planer står bestyrelsen for 
Refugiet Lolland-Falster, som har købt 
Klostergade 16-20 i Maribo til formålet. 
Idekvinden bag projektet er pilgrimspræst 
i Lolland-Falsters Stift, Elizabeth Knox - 
Seith. 

Elizabeth er uddannet kultursociolog 
og har været pilgrimsaktiv i mange år. 
I Vadstena mødte hun omkring årtu-
sindskiftet den svenske præst Hans Erik 
Lindström,  der allerede  i 90´erne var 
med til at etablere det meget kendte pil-
grimscenter i den hellige Birgittas by.

Dengang var pilgrimsvandring tæt på 
at være et fremmedord i Danmark. Men 
der kom nye tider. Danskerne genopdage-
de den gamle pilgrimsrute til Santiago de 
Compostela, ude i menighederne begynd-
te man at lave lokale pilgrimsvandringer, 
og der kom pilgrimspræster i Folkekir-
ken. Sine erfaringer om pilgrimsvandring 
formidlede Elizabeth videre til et større 
publikum, da hun i 2007 var redaktør på 
Pilgrimsspor, en antologi med 14 bidrag 
om  pilgrimsvandringens renæssance. 
Hun blev præst i folkekirken i 2010 og har 
blandt andet arbejdet som pilgrimspræst 
i Viborg Stift.  

Økonomisk grundlag sikret
Da  Elizabeth opdagede, at huset i 
Klostergade var til salg, fik hun Lolland-
Falsters biskop Steen Skovsgaard med på 
idéen, og Den lokale fond  Refugiet  Lolland 
-Falster gik ind i projektet.  Refugiet 
arrangerer retræter for erhvervsledere 
og offentlige ledere på Sankt Birgitta 
Kloster i Maribo. Niels Halm, bychef for 
Nakskov, og godsejer, kammerherre Jon 
Krabbe fra Frederiksdal, stærke profiler 
fra det lokale erhvervsliv, bakker op om 
projektet og er  med i arbejdet for at sikre 
det nødvendige økonomiske grundlag. 
Stiftets arkitekt Kjeld Andersen er med 
som byggesagkyndig og sognepræst Mette 
Marie Trankjær er med som teolog.

Det kommende pilgrimscenter er opført 
som enkesæde i 1893 og ligger perfekt lige 
over for domkirken med udsigt til søen.

Det bygger i bogstaveligste forstand på 
fortiden, for ruinerne fra munkeklostret 

er faktisk en del af  fundamentet. Det er 
tanken, at centret skal udvikle et netværk 
af pilgrimsvandringsruter i sammenhæng 
med blandt andet den danske klosterrute, 
en vandresti, der går forbi 49 danske klo-
stre. I pilgrimscentret vil der blive mulig-
hed for hygge og afslapning, mens man 
nyder sin kaffe i en gårdhave med udsigt 
til domkirken, ruinerne og søen. Der vil 
være salg af bøger om pilgrimsvandring 
og mulighed for at fordybe sig i stedets 
historie ved at kikke på udstillinger, som 
Pilgrimscentret vil arrangere i samar-
bejde med Stiftsmuseet. Mange er inde i 
dybe eksistentielle overvejelser under el-
ler efter en pilgrimsvandring så derfor vil 
der også blive plads til sjælesorg og til et 
stillerum, hvor der kan holdes andagter 
og læses tidebøn.

Totalrenovering nødvendig
Men der er et stykke vej endnu, før man 
er kommet så langt. Huset skal nemlig 
totalrenoveres, da det har fugtskader og 
har stået tomt i længere tid. De ca. 7,7 
millioner kroner, som ombygning og re-
novering koster, er næsten i hus med en 
millionstor donation fra A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond som største beløb. Det er tanken, 
at huset skal fungere som pilgrimscenter 
i lighed med det Svenska Kyrkan driver 
i Vadstena, og der vil blive indrettet et 
par værelser, hvor frivillige, der arbejder 
på centret kan bo. Men centret skal ikke 
fungere som herberg for pilgrimme. Over-
natningstilbud er der nemlig mange af i 
Maribo i forvejen. Med det nye center går 
en drøm i opfyldelse. Mange i pilgrims-
miljøet har drømt om noget, der minder 
om Vadstena, og her ligger Maribo lige 
til højrebenet. Det økumeniske er pulsen 
i projektet, og Birgittasøstrene har hele 
tiden fulgt projektet i bøn fra sidelinjen 
understreger Elizabeth.

Kirken i Danmark

Klostergade 16 - 20 i Maribo. Her åbner det nye pilgrimscenter til næste år. Foto: Kjeld 
Andersen

Elizabeth Knox-Seith:  
Foto: Lisbeth Rütz

Tusind bønner i lommen
Bønnebog er udkommet som 
e-bog.

BØNNEBOG kan nu fås som e-bog 
til iPad eller Smartphone. Bogen er 
udført, så den passer perfekt til det 
digitale format og har alle de ekstra 
funktioner, man kan drømme om i en 
sådan digitaludgave – og så koster den 
bare 99,95 – en tredjedel af  den trykte 
bog.

Køb den på Saxo.com eller på iTunes, 
hvor den downloades direkte til din 
iPhone eller iPad.

Eller man kan prøve den, før man 
læser den ved at låne den på e-reolen 
(http://bit.ly/bønereol)  via sit lokale 
folkebibliotek. 

LR

Danske pilgrimmes drøm går  
i opfyldelse i Maribo
Næste år indvies et pilgrimscenter.

Tekst: Lisbeth Rütz
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Nye tider i Ordrup?
Nedrivningsplaner for Sankt 
Andreas Kollegium.

Tekst og foto: Lisbeth Rütz

ORDRUP Endnu i dag ligger Sankt 
Andreas Kirke med de tilhørende 
gamle kollegiebygninger næsten som i 
1873, da kirken blev taget i brug. Kirke, 
præsteboliger og kollegiefløj udgør 
en atmosfærefyldt helhed, der er tæt 
forbundet med dansk katolsk historie.

Men måske vil det syn snart være 
et minde. Ansgarstiftelsen, der ejer 
Kollegievej 2A og 4 og kollegiehaven 
ApS, der ejer Kollegievej 6, ønsker nemlig 
de gamle bygninger nedrevet. Torben 
Sejersen Rådgivende Ingeniørfirma 
A/S har på vegne af de to ejere ansøgt 
Gentofte Kommune om at få lavet en 
ny lokalplan, som gør det muligt at rive 
de gamle bygninger ned og bygge nyt på 
grunden. Formålet med ansøgningen er 
at opføre 38 toetagers rækkehuse og 76 
parkeringspladser.

Jesuitternes kollegium 
Kollegievej 2A og 4 er opført i 1873 
af murermester Joachim C. Günther 
og arkitekt Ludvig Knudsen og var 
fra 1873 til 1920 brugt som en del af  
jesuitternes store drengekollegium. I 

1884 kom Kollegievej 6 til. Bygningerne 
er vurderet som bevaringsværdige. 
Johannes Jørgensen beskrev stedet 
som ”et katolsk valfartssted op over 
den flade landsby, midtvejs mellem 
”Over Staldens” sangerindepavillion 
og Dyrehavsbakkens telte”. Gentofte 
kommunes kommuneplan 2013 udpeger 
Berlings Bakke, hvor bygningerne ligger, 
som et bevaringsværdigt bymiljø, og det 
bliver nu kommunens opgave at se på 
hvordan en ny rækkehusbebyggelse kan 
indpasses. 

Sendes i høring
Ansøgningen er behandlet i Gentofte 
Kommunes byplanudvalg den 14. august 
og den 9. oktober. 

Plan og Byg i Gentofte Kommune er 
nu ved at udarbejde en række scenarier 
for, hvordan området kan komme til at 
se ud efter delvis eller hel nedrivning af 
bygningerne. Desuden har kommunen 
bedt Torben Jespersen A/S om en mere 
konkret projektskitse. Byplanudvalget 
skal på et senere udvalgsmøde diskutere 
Plan og Bygs scenarier sammen med en 
mere konkret projektskitse fra Torben 

Jespersen A/S. Når et lokalplanforslag 
er vedtaget af byrådet, skal det sendes 
til offentlig debat i mindst 8 uger. I den 
periode er der mulighed for at komme 
med indsigelser, kommentarer og 
ændringsforslag til lokalplanen.

Derefter skal forvaltningen tage 
stilling til de indkomne bemærkninger 
og eventuelt indarbejde ændringsforslag, 
før lokalplanen vedtages endeligt. I 
høringsperioden vil der blive afholdt 
borgermøde. Bliver planerne til noget, 
vil nedrivningen af kollegiebygningerne 
kunne ske fra slutningen af næste år. 

Kollegievej 2 A – 4 bruges i øjeblikket til 
beboelse og menighedsaktiviteter. Kirken 
og menighedssalen bruges hver søndag 
af en rumænsk ortodoks menighed, og 
foreningen Levende Vand holder her 
velbesøgte, økumeniske seminarer om 
kristen spiritualitet.

KARMEL Det spanske ambassadørpar, 
Karmels mange venner og 
lægkarmelitterne fyldte klosterkirken til 
sidste plads, da biskop Czeslaw sammen 
med sognepræst Hans Esmark Hillerød 
og pater Thomas Pulickiyil O.C.D. fra 
Odense den 12. oktober fejrede messen 
til Den hellige Teresas ære i Sankt Josefs 
Karmel ved Hillerød.

Festmessen blev læst som markering af 
åbningen af 500-året for Teresa af Avilas 
fødsel. Teresa-året begyndte officielt på 
den hellige Teresas dag den 15. oktober 
og varer til 15. oktober næste år. I sin 
prædiken tog biskop Czeslaw udgangs-
punkt i visdommen som det, der i særlig 
grad kendetegner Teresa af Avila. Vis-
dom er en speciel form for viden, der ikke 
altid appellerer til verden. Men Jesus gør i 
udpræget grad op med denne verdens vis-
dom og viden. Som kristne skal vi natur-
ligvis være så veluddannede som muligt; 

men den visdom, som Teresa repræsen-
terer, er den visdom, de hellige altid har 
stræbet efter, og den må vi aldrig glemme 
at søge, sagde biskop Czeslaw.

Ydmyghed, kærlighed til sandheden og 
understregningen af Kristi menneskevor-
delse kendetegner Teresas liv. Hun kunne 
være en meget bestemt kvinde; men det 
var jo også i kraft af  sin bestemthed, at 

hun fik gennemført sine store reformer. 
Hun havde en grundlæggende 

ydmyghed over for Gud og Hans Kirke 
og en kærlighed til sandheden.

I sin understregning af Kristi menne-
skevordelse viser hun, at Gud er kommet 
os nær i kraft af  inkarnationen. Kristus 
tilbyder hver enkelt af  os sit venskab, og 
det er noget helt specielt.

Teresa lagde vægt på, at vi skal prøve at 
sætte Gud over alt. Hun var på en gang 
både kontemplativ og aktiv. Bag enhver 
form for kristen handlekraft skal der også 
være kontemplation. Vi skal stræbe efter 
at have nok i Gud i den forstand, at man 

ikke har brug for andet til at gøre verden 
meningsfuld. Lad os da bede Gud om 
at hjælpe os med at trænge dybere ind i 
den hellige Teresas verden, sagde biskop 
Czeslaw.

Karmelklostret på Brødeskovvej 
ved Hillerød er Danmarks eneste 
karmeliterkloster. Det blev indviet den 
15. oktober 2006. I klostret lever syv 
søstre, som har aflagt profes (evige løfter) 
og en postulant. Til klostret er knyttet 
ca. 30 lægkarmelitter, som samles cirka 
hver anden måned for at fordybe sig i 
karmelitternes spiritualitet.

Kirken i Danmark

Klosterkirken var pyntet smukt op i 
anledning af festen.

Der var glade smil bag gitteret da karmelitersøstrene mødtes med de mange gæster efter 
messen.

”Sæt Gud over alt”
Teresa-årets begyndelse markeret med festmesse i Karmel.

Tekst og foto: Lisbeth Rütz

Pas på vores fælles 
katolske fortid
Katolsk Historisk Arkiv fortæller 
hvordan.

HISTORIE Kunstgenstande, bygnings-
værker og dokumenter har en masse at 
fortælle os om vores forfædres tro. Derfor 
er det vigtigt at passe på dem, så de også 
er tilgængelige for dem, der kommer ef-
ter os, fortæller en ny arkivinstruks, som 
netop er udsendt til alle katolske sogne i 
Danmark.

Hvad ved vi om Tilbedelsesklostret på 

Jagtvejen? Hvem var sr Clementine og 
hvornår underviste hun på den katolske 
skole i Ringsted? Hvad skrev Berlingske 
Tidende i 1940 om Haraldstedvalfarten? 
Det er nogle af de spørgsmål Katolsk 
Historisk Arkiv kan besvare for den 
nysgerrige. Ifølge kirkeretten har 
bispedømmet pligt til at have et historisk 
arkiv. Derfor har vi Katolsk Historisk 
Arkiv, der modtager og opbevarer 
arkivalier som kan belyse Kirkens historie 
i Danmark. Arkivet er til både for den 
professionelle historiker, som vil skrive 
om dansk, katolsk kirkehistorie, men 
også for amatøren, som måske leder efter 
oplysninger om sit eget sogns historie.

Når vi i dag har et velfungerende 
katolsk arkiv skyldes det i høj grad 
en kæmpeindsats fra Jørgen Nybo 
Rasmussen, der i mange år påtog sig 
denne opgave. I dag tager biblioteksleder 
Kate Toft Madsen fra Sankt Andreas 
Bibliotek sig af arkivet.

Men hvad skal man helt konkret 
gøre ude i sognene for at passe på sin 
fortid? Det fortæller bispedømmets nye 
arkivinstruks. Følgende materialer har 
ifølge arkivet varig historisk interesse og 
skal afleveres til bispedømmets arkiv:
 · Jubilæumsskrifter
 · Større publikationer og avisomtaler
 · Menighedsrådsreferater

 · Kontrakter og tegninger fra bygge-  
 projekter

 · Årsregnskaber
 · Ejendomspapirer
 · Forsikringspolicer
 · Lister over inventar
 · Billeder og film
 · Andet som man skønner, har 
  interesse for eftertiden

For vores efterkommeres skyld er det 
vigtigt at vide, hvem eller hvad, der er med 
på billeder eller filmen. Desværre ligger 
der i Katolsk historisk Arkiv hundreder 
af billeder, hvor man ikke ved hvem eller 
hvad de forestiller. 

LR

Jesuitternes gamle skolebygning, der 
måske snart skal rives ned.
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Kommentar til Grethe Livbjergs 
artikel ’Dyrkøbte erfaringer’  
i KO nr. 13

Kære Grethe Livbjerg.
Dåbshandlingerne er ikke standset 
i Sankt Andreas Kirke. Igennem de 
sidste fire år er over tyve børn og 
sekulariserede voksne blevet døbt her. 
De kom til den nye rumænsk-ortodokse 
indvandrermenighed og fandt troen 
her ved Andreas-relikvierne i vor Sankt 
Andreas Kirke.

Hver søndag frembæres også 
eukaristien, netop som du skriver, ved 
ihukommelse af ”Ignatius af Antiokia” 
(død i Rom ca. 107) og lidt senere Irenæus 
(af Lyon, død ca. 202) insisterende 
”Eukaristien skaber Kirken”. Ja – ”Vi 
fejrer ikke messen fordi vi er kristne, men 
vi er kristne fordi vi fejrer messen”.

De gamle kirkefædre er også de 
ortodokse kirkefædre og derfor 
fejres messen også sådan her – efter 
modtagelsen af bodens sakramente med 
den hellige kommunion, de syges salvelse 
og de øvrige sakramenter. Sådan fejrer de 
ortodokse også alle Oldkirkens helgener 

og martyrer, ligesom de har deres egne 
kirker og klostre, familiens trosliv og de 
daglige bønner.

Som barn af krigen husker jeg endnu 
hvordan hver søndagsmesse sluttede 
med den eksorcisme, hvor præsten 
bad: Almægtige Evige Gud, nedstyrt til 
helvede Satan og alle de onde ånder, der 
færdes i verden til sjælenes fordærv! Og 
med den kolde krig bad vi for Ruslands 
omvendelse. Som vantro børn troede vi 
ikke på ret meget, og dog tabte Hitler. Det 
samme med Stalin, ”man nedlægger da 
ikke Sovjetunionen med en bøn i kirken!”

Vi selv, eller rettere sagt, vore forældre 
bad disse bønner med smerte og nu står 
de ortodokse rumænere der, som en 
levende bønshørelse, i vor Sankt Andreas 
Kirke, hvor bønnerne også bliver hørt.

For fire år siden kom den rumænske-or-
todokse patriark her til Ordrup for at fej-
re den hellige apostel Andreas og hans re-
likvier, ved den hellige eukaristi her i vor 
Sankt Andreas Kirke, sammen med den 
nye rumænske-ortodokse indvandrerme-
nighed. Apostlen Andreas er Rumæniens 
oprindelige Kirkestifter og hermed også 
Rumæniens Skytshelgen – derfor! 

Med den historiske splittelse mellem 
Rom og Byzanz i 1054 fik vi nok det store 
skisma hvorefter Østkirken gik sine veje 
og Vestkirken andre. De gik med hvert 
sit sprog og hver sin kultur, men dog 
stadig med oldkirkens centrale tro, de syv 
sakramenter, den samme trosbekendelse, 
de samme Kirkefædre, helgener og 
martyrer og med hver deres kirker og 
klostre. Men med pave Johannes XXIII 
og det store koncil ophæves de gamle 
bandlysninger og den økumeniske dialog 
skabes.

Kære Grethe Livbjerg! Jeg føler også 
noget for vor gamle Sankt Andreas Kirke 
med kollegiet. Jeg er selv døbt her, min 
far og farfar ligeledes, der også blev 
elever på Sankt Andreas Kollegiet, og 
min oldemor, den gamle baronesse fulgte 
byggeriet af  kirken med skolen fra 1872, 
for herefter selv at tilslutte sig jesuitterne 
og komme til the hos fru Berling.

Jeg forstår følelserne, men ser også den 
nye tid. Jeg takker Gud, fordi Han hørte 
vore lidende forældres bønner. Tak fordi 
Hitler og Stalin tabte. Det var ikke nogen 
selvfølge! Og lad os så tage imod det, 
Gud giver os og som vi selv har bedt for.

Prøv at forstå det mirakel det er, 
at matyrfolket fra Hitlers, Sovjets og 
Ceausescus rædsler nu er her hos os, med 
hele den gamle oldkirkes tro i hele sin 
klassiske byzantinske form. De kommer 
med et åbent hjerte for at tjene Danmark 
i EU, mange med fine akademiske 
uddannelser, erhvervet under hårdt 
arbejde, på et dansk som ikke er helt let.

Jeg har forstået, at også de gør rent 
efter sig i kirken og også de deltager i 
havearbejdet trods deres arbejdsuge på 
ofte op mod 60 timer.

Nu hvor også pave Frans arbejder 
ihærdigt for dialog med de ortodokse 
burde vi andre så ikke også følge i en 
menneskelig imødekommenhed og se at 
vor kirke så sandelig ikke er død.

Kunne vi her møde de fremmede i 
den eukaristi som også er vores, skaber 
vi sammen en ny kirke. Vi fejrer således 
ikke messe fordi vi er kristne. Men her 
bliver vi kristne, fordi vi sammen fejrer 
messen, respekterer hinanden og arbejder 
sammen.
Joost Dahlerup, 4690 Haslev

ORDENSLIV Seks kandidater blev 
den 14. august optaget som novicer 
i Sankt Elisabeth Søstrenes norske 
provins. Kandidaterne, der alle stammer 
fra Vietnam, men er opvoksede i Norge, 
havde forberedt sig intensivt til dagen med 
en otte dage lang retræte som afslutning 
på den første tid i ordenen og ved en 
tur til Polen. I Nysa, hvor ordenen blev 
grundlagt, lærte postulanterne ordenens 
historiske rødder at kende og besøgte 
blandt andet Sankt Jakobs Kirken, hvor 
der er relikvier af Maria Merkert (1817- 
1872), ordenens grundlægger. Her mødte 
de også andre unge piger, som forbereder 
sig på at blive Sankt Elisabeth Søstre, 

Selve iklædningen foregik ved en enkel 
ceremoni, hvor kandidaterne modtog 
Sankt Elisabeth Søstrenes ordensdragt 
med hvidt slør, et ordensnavn, søstrenes 
konstitutioner, ordensregelen og en 
tidebønnebog.

Søstrene har kommuniteter i Oslo, 
Tønsberg, Hammerfest og Tromsø. P.t. 
er der i Norge 15 søstre, som har aflagt 
profes. Seks novicer og ti kandidater er 
under uddannelse i ordenen. Endelige 
løfter som Sankt Elisabeth Søster 
aflægger man efter seks år. 

LR

De nye novicer får en hjertelig omfavnelse 
af kandidaterne

Foran kandidaterne ligger novicedragten, 
som de modtager ved iklædningen.

Festdag for Sankt Elisabeth Søstrene i Norge
Seks nye novicer.

Kirkelukninger
Den 6. oktober var den triste årsdag for 
den sidste afholdte messe for menigheden 
i Den Hellige Familie, Nordvanggaard, 
Rudersdal i Nordsjælland.  

Forinden havde søstrenes orden tilbudt 
bispedømmet de pragtfulde bygninger for 
én kr.!    Bispedømmet takkede nej.  Alle 
andre interesserede skal af  med små 
33 millioner for herligheden.  Siden har 
bygningerne ligget øde og tomme hen, 
dog er en vinge med kapel stadig beboet 
af de fire tilbageblevne søstre. Biskoppens 

fromme håb om større og mere dynamiske 
menigheder ved opløsningen af visse 
menigheder ved jeg naturligvis ikke meget 
om, kun at Lyngby blev tildelt vores 
menighed, at nogle stykker er endt dèr, få 
andre har løst sognebånd til Hillerød og 
Helsingør samt ’løsgængerne’– som jeg 
selv – som lejlighedsvis kommer i Køge, 
Karmel, Kokkedal og på Åsebakken. 
Og så er der naturligvis dem, som kigger 
indenfor i folkekirken. Men en del, jeg 
møder lokalt, svarer undvigende eller 
trækker på skulderen, når jeg stiller dem 
spørgsmålet:  Hvor kommer du nu i kirke? 

”Ingen steder” lyder svaret.  Hvordan 
skulle de også kunne det?    De ældre, 
som menigheden mestendels bestod 
af, har ringe mulighed for at rejse med 
offentlig transport på søndage, hvor ikke 
meget fungerer – og slet ikke i forhold til 
messetider.  Biskoppen er klar over dette 
problem, men bispedømmet har ikke keret 
sig om en løsning. Flere kirkelukninger – 
flere hjemløse katolikker.

Under overskriften ”NORDVANG-
GAARD – INTERESSANT FOR 
KOMMUNEN?” kunne man i Ruders-
dal Avis i uge 42 læse et forslag fra en 

lokal politiker:    Kunne værelserne ikke 
bruges til f.eks. bosted for en del af  de en-
lige flygtninge, vi skal skaffe bolig til – og 
endvidere:  ”Kirken og nonnernes boliger 
kan måske udlejes til Den katolske Kir-
ke.  Er dette en mulighed, der bør under-
søges?” lyder opfordringen. Interessant.

Maja Arthy, 3460 Birkerød

Vigtig meddelelse til 
modtagere af Katolsk 
Orientering
Ny retningslinjer omkring uddelingen af distributionsstøtte betyder, at 
modtagere af Katolsk Orientering som ikke er medlem af Den katolske Kirke, 
skriftligt skal tilkendegive senest den 30. november 2014 om de fortsat ønsker at 
modtage bladet.

Det kan ske ved at sende på følgende måder:
• Send en mail til roenne@katolskorientering.dk,
• gå ind på www.katolskorientering.dk/ab, eller 

Bemærk venligst: Redaktionen modtager ikke gen- eller afbestilling per telefon.
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Maribo og Munk
Skildringen af  barndoms- og ungdomstiden: ”Foråret 
så sagte kommer” er skrevet af en Danmarks store 
mænd,   forfatteren og præsten Kaj Munk, der blev 
myrdet af nazisterne i 1944.   Han var født i Maribo i 
1898 og boede med sin mor i centrum, tæt på domkirken, 
hvor de ofte kom, indtil de, da han var 5 år gammel,   
bl. a. på grund af moderens   sygdom,   flyttede ud i 
Ny Østergade. I sine erindringer beretter Kaj Munk: 
”Efter sommeren kommer vinteren. Det er ikke nogen 
sund anordning for folk, der har tuberkulose. Der er 
langt fra Ny Østergade til domkirken. Men de lollandske 
roepolakkers kirke er nær. Den er katolsk og altid åben. 
Der går mor tit hen med sin dreng. Der er ingen, der 
synger og ingen, der prædiker. Der er bare stille. Og selv 
gør man ikke andet end at sidde stille. Bare sidde stille 
og mærke, at Gud er nær. Der er slet ikke noget andet af 
dét, man oplever, der ligner dét!”.

Efter bestået studentereksamen drager Munk til 
København for at studere teologi. En tid bor han i Buddinge.  
Om en dag, hvor ret så meget i hans liv er kaos, beretter han: 
”Jeg tog ind til København og gik i den katolske kirke 
i Stenosgade, hvor jeg så ofte havde søgt hen i mine 
første år. Jeg lod vievandet svale min hede pande, jeg lod 
mine øjne dysses til af  den røde ampel for altret. Verden 
blev så fjern for mig, jeg var igen den lille purk ved min 
dødsmærkede mors side i polakkernes kirke i Maribo, 
og Madonna kom til mig i min unge mors skikkelse, 
en landsbypige, der talte lollandsk. spinklere end mor, 
men mild og dygtig og lige ud af landevejen som hun. 
Madonna kom til mig og sagde: ’Godhed er livets nøgle’. 
Hun lo sin friske latter: ’Tro aldrig på det ormstukne, 
hvor meget det så kror sig’, Og hun gav mig sit smil og 
sin fred …”.

Aldrig kan jeg tænke på Sct. Birgittas Kirke i 
Maribo, hvis restaurering  jeg i øvrigt i 1989 på 
liturgikommissionens vegne fik lov til at stå i spidsen for, 
sammen med en lokal maler og kunstner Bent Bloksted 
og hvor  Biskop Martensen siden kommenterede: ”Den 
har fået noget af sin gamle hygge tilbage!” – just, hvad 
vi havde for øje, naturligvis fuldt respektende andet 
vatikankoncils liturgiske reform, – jeg kan aldrig tænke 
på dén kirke uden at Kaj Munks inderlige ord fylder mit 
hjerte. Og jeg kan bl. a. af  samme grund slet ikke udholde 
tanken om, – og det håber jeg heller ikke, at Maribo by 
kan, for ”der er slet ikke noget af dét, man oplever, der 
ligner dét”, – at Mariegade i Maribo skulle komme til at 
ligne Marievej i Hørsholm.

PS: Dagens avis er lige kommet. På forsiden lyser mig en 
overskrift i øjnene: ”Opgør med historieløsheden!”  Jeg 
ser det drejer sig om en, jeg citerer: ”polemisk og skrap 
debatbog om den historieløse nutidskultur, der hersker 
blandt politikere og magtelite. Langsomt, men sikkert 
nedprioriteres bevidsthed om kultur og historie, og 
tilbage står et dement samfund uden rødder og retning”.

Mon Den katolske Kirke i Danmark er nået at komme 
med i bogen??.. tænkte jeg!
P. Stephen Holm, Sorø

En kirke uden menighedssal?
Jeg opdagede for nylig, at der på internettet  var  en 
hidsig debat om eventuelle planer om nedrivning af 
menighedsalen ved Skt. Andreas kirke i Ordrup. Jeg 
ønsker slet ikke at blande mig i debatten, men jeg var 
meget glad for Grethe Livbjergs reaktion: Hvad er 
en sognekirke uden en menighedsal? Det er meget 
vigtigt for vores forståelse af at være katolik i dag, at 
vi mødes både i kirken og i menighedsalen. I kirken 
møder vi den vertikale dimension:  Vi hører Guds ord 
og modtager hans sakramenter. I menighedsalen dyrker 
vi den horisontale dimension, vi samles som et folk 
fælles om en mission. Man kan ikke være katolik alene 
og nøjes med at tilbringe en time om ugen i kirken ved 
siden af hinanden, bare synge de samme salmer, sidde, 
stå og knæle samtidig med dem. Fredshilsenen skal 
konkretiseres, og det er bl.a. det, vi har menighedsalen 
til. Her får den horisontale dimension mange forskellige 
former, fra kirkekaffe, som vores lutherske søskende 
omtaler som Folkekirkens tredje sakramente – vi vil 

sige det ottende – til studiekredse, foredrag, strikkeklub, 
julebasar m.m.

Noget forholdsvis nyt i pave Frans apostoliske 
skrivelse ”Evangeliets glæde” er hans fokusering på 
sognet, ”fællesskabernes fællesskab” (§ 28). I en diaspora 
kirke som vores har man længe været opmærksom på, 
at alle dimensioner må være med, hvis en menighed 
skal være et sogn. Vi har opdaget, at det  er ikke nok 
at have en kirke til at holde gudstjeneste i. Vi behøver 
også en ramme for at opleve, at menigheden er levende, 
og det har vi forstand på herhjemme Jeg vil nævne et 
par eksempler, som et halvt  århundrede gamle. Da de 
franske dominikanere kom til Danmark i 1953 og blandt 
andet fik til opgave at betjene Sankt Andreas menighed 
i Ordrup, var et af  deres første initiativer at bygge den 
menighedsal, som der tales så meget om i dag. Og nogle 
år senere kom oblatfædrene fra USA til Herlev, og hvis 
jeg ikke husker forkert, byggede de først en menighedssal, 
hvor man flyttede et interimistisk alter ind  til søndags 
messen. Først senere blev den egentlige kirkesal bygget 
til. Det er måske en utraditionel rækkefølge, men det 
viser  i hvert fald, at de havde forstået at kirken har to 
dimensioner.

Trods den klodsede måde sagen om menighedssalen i 
Ordrup  synes at være behandlet på fra bispekontorets 
side, er jeg overbevist om, at de ansvarlige i bispedømmet 
er klar over, at vores kirke har to dimensioner, og at de 
husker det, når de planlægger det nye katolske landskab. 
Jeg blev bekræftet i denne overbevisning da jeg læste her 
i bladet, hvad vores nye generalvikar Niels Engelbrecht 
sagde ”Det nye katolske landskab handler … også om at 
hjælpe menighederne med at løse alle de opgaver, som 
ikke er præstens, men som er med til at binde menigheden 
sammen.” (KO 15. august 2014 s. 5)
Jean-Pierre Duclos, 3600 Frederikssund

Fredshilsen: Håndtryk eller  
et smil og et nik?
Jeg ved, at det tidligere har været oppe at vende i 
forbindelse med influenza epidemier; men ville det ikke 
være på tide, at afskaffe – den i mine øjne påtvungne – 
fredshilsen under messen, hvor man skal give hånd til de 
omkringstående?

Med hensyn til at drikke af fælleskalken er det jo 
individuelt, om man vil modtage den eller ej, eftersom 
Herren fuldtud er til stede under brødets skikkelse alene.  
Men det er meget svært endsige pinligt, at trække hånden 
til sig – når sidemanden, på præstens foranledning, 
rækker sin frem hånd – og erstatte den med et nik!

Det har mig personligt været til stor irritation, 
særdeles hvis sidemanden/mændene eller konerne har 
været hammer forkølede, pudset næse i det uendelige, 
eller hostet lungerne ud kort tid forinden. For slet ikke 
at nævne en vis sygdom, som heldigvis ikke er nået til 
Danmark endnu.

Forhåbentlig er der allerede ændret procedure i 
Vestafrika.

Blot et forslag, som jeg mener kirken burde tage op. 
F.eks kunne præsten sige: Giv nu hinanden hånden, eller 
send et smil og et nik til de omkringstående. Det ville 
give en bedre valgmulighed. Og lur mig, om de fleste 
ikke på sigt ville vælge det sidste!
Med venlig hilsen
Jytte Marie Munksgaard, 2100 København Ø

Kvinder som lektorer
Jeg har læst ”Det Kristne Lægfolk” af Johannes Paul 
II. I den forbindelse blev jeg overrasket over at læse 
følgende (s. 40 i bogen):  ”I løbet af synodearbejdet 
ofrede fædrene megen opmærksomhed på lektoratet 
og akolytatet. Mens disse tjenester tidligere i den 
latinske kirke kun eksisterede som trin undervejs til den 
ordinerede tjeneste fik de med Paul VI´s motu proprio, 
Ministreria Quaedam (15. august 1972) en autonomi og 
stabilitet, ligesom det blev muligt at overdrage dem til 
lægfolk, omend kun til mænd. Det samme er udtrykt i 
den nye kanoniske lov.”  I bogen henvises herefter til: 
Code of Canon Law, can. 230 § 1.

Da det er meget almindeligt at kvinder er lektorer, er 
mit spørgsmål om der er nyere kirkelige skrivelser som 
gør denne praksis mulig?
Jette Paulsen, 6200 Aabenraa

KO vil vende tilbage med svar i et kommende nummer.

Homoseksuelle handlinger 
kan ikke godkendes
I forbindelse med familiesynoden i Rom, som finder 
sted fra d. 5. til 19. oktober, har pressen haft fokus 
på, at Den katolske Kirke er ved at skifte holdning 
til homoseksuelle. Må jeg gøre opmærksom på, at 
katolsk katekismus, som er Kirkens officielle lære, 
der er forpligtende for alle katolikker, siger således: 
“Homoseksuelle handlinger er ud fra deres indre væsen 
uordnede. De er i modsætning til den naturlige lov. De 
udelukker den seksuelle akt fra at give liv. De kan i intet 
tilfælde godkendes. Homoseksuelle skal mødes med 
respekt, medfølelse og takt, og man bør undgå ethvert 
tegn på uretfærdig diskrimination over for dem.” Kirken 
opfatter det heteroseksuelle forhold mellem en mand 
og en kvinde som fundamentet for den menneskelige 
tilværelse på jorden, hvorimod både Skriften og 
Traditionen, som er kirkens to åbenbaringskilder, tager 
afstand fra homoseksuellle handlinger. Gud elsker 
synderen, men ikke synden.
Pastor Benny Blumensaat, 6700 Esbjerg.
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Læserbreve 
Indsendte indlæg skal forsynes med navn, adresse og 
telefonnummer.
· Kun navn og postnr. offentliggøres i bladet.
· Max. grænse for læserbreve: 400 ord. (vi forbeholder os 
ret til at forkorte læserbreve over denne længde).
·Max. grænse for kommentarer 800 ord. KO bringer en 
kommentar pr. nummer.
·Læserbreve kan indsendes som e-mail til  
redaktion@katolskorientering.dk

Eller som brev til: Katolsk Orientering, redaktionen,  
Gl Kongevej 15, 1610 København V.
Katolsk Orientering bringer ikke læserbreve eller kommen-
tarer som har været trykt i andre medier.
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Liturgisk KalenderLiturgisk kalender 1. - 30. november 2014
1. grøn. Lørdag i 30. alm. uge. (II Ps).
Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse.
1: Sl 42,2.3.5bcd
+ Min sjæl tørster efter den levende Gud.
L.: Fil 1,18b-26. Ev.: Luk 14,1.7-11.
Bededag for præste- og ordenskald
1.vesper til Alle Helgen

2. hvid. ALLE HELGEN (h). (31. alm. søndag).
! Gl. Cr. Særl.pf.
1.L.: Åb 7,2-4.9-14.
1: Sl 24,1-2.3-4ab.5-6.
+ Så er den slægt, som søger dit åsyn, Herre.
2.L.: 1 Joh 3,1-3.
Ev.: Matt 5,1-12a.
Kirketælling.

3. viol. Mandag. ALLE SJÆLE.
De afdødes pf.
L.: 2 Makk 12,43-46 eller Rom 8,31b-35.37-39.
1: Sl 23,1-2a. 2b-3.5-6.
+ Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
Ev.: Joh 14,1-6.
Der kan også vælges andre tekster fra begravelses-
liturgien.

4. hvid. Tirsdag i 31. alm. uge. (III Ps).
Karl Borromæus, biskop (†1584)(m).
1: Sl 22,26b-27.28-30a.31-32
+ Herre, du er min lovsang i den store forsamling
L.: Fil 2,5-11. Ev.: Luk 14,15-24.

5. grøn. Onsdag i 31. alm. uge. (III Ps).
1: Sl 27,1.4.13-14
+ Herren er mit lys og min frelse
L.: Fil 2,12-18. Ev.: Luk 14,25-33.

6. grøn. Torsdag i 31. alm. uge. (III Ps).
1: Sl 105,2-3.4-5.6-7
+ De, der søger Herren, skal glæde sig. Eller: 
Halleluja!
L.: Fil 3,3-8a. Ev.: Luk 15,1-10.

7. hvid. Fredag i 31. alm. uge. (III Ps).
Willibrord, biskop, (†739)(m).
1: Sl 122,1-2.3-4a.4b-5
+ Lad os med glæde drage til Herrens hus!
L.: Fil 3,17—4,1. Ev.: Luk 16,1-8.

8. grøn. Lørdag i 31. alm. uge. (III Ps).
Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse.
1: Sl 112,1-2.5-6.8a+9
+ Lykkelig den, der frygter Herren. eller Halleluja!
L.: Fil 4,10-19. Ev.: Luk 16,9-15.
1.vesper til Laterankirkens indvielse.

9. hvid. Søndag. LATERANKIRKENS INDVIELSE 
(f). (32. alm. søndag)
! Gl. Særl.pf.
1.L.: Ez 47,1-2.8-9.12.
1: Sl 46,2-3.5-6.8-9.
+ Flodløb glæder Guds by, den Højestes hellige 
bolig.
2.L.: 1 Kor 3,9c-11.16-17 Ev.: Joh 2,13-22.
Pavens dag
Kollekt af Peterspenge

10. hvid. Mandag i 32. alm. uge. (IV Ps).
Leo den Store, pave og kirkelærer, (†461)(m).
1: Sl 24,1-2.3-4b.5-6
+ Sådan er den slægt, som søger dit ansigt, Herre.
L.: Tit 1,1-9. Ev.: Luk 17,1-6.

11. hvid. Tirsdag i 32. alm. uge. (IV Ps).
Martin af Tours, biskop, (†397)(m).
1: Sl 37,3-4.18+23.27+29
+ Retfærdiges frelse kommer fra Herren.
L.: Tit 2,1-8.11-14. Ev.: Luk 17,7-10.

12. rød. Onsdag i 32. alm. uge. (IV Ps).
Josaphat, biskop og martyr, (†1623)(m).
1: Sl 23,1-3a.3b-4.5.6
+ Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
L.: Tit 3,1-7. Ev.: Luk 17,11-19.

13. grøn. Torsdag i 32. alm. uge. (IV Ps).
1: Sl 146,7.8-9a.9bc-10
+ Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud.
Eller: Halleluja!
L.: Filemon 7-20. Ev.: Luk 17,20-25.

14. grøn. Fredag i 32. alm. uge. (IV Ps).
1: Sl 119,1.2.10.11.17.18
+ Lykkelig den, som vandrer efter Herrens lov.
L.: 2 Joh 4-9. Ev.: Luk 17,26-37.

15. grøn. Lørdag i 32. alm. uge. (IV Ps).
Eller hvid. Albert den Store, biskop og kirkelærer, 
(†1280).
Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse.
1: Sl 112,1-2.3-4.5-6
+ Lykkelig den, der frygter Herren. Eller: Halleluja!
L.: 3 Joh 5-8. Ev.: Luk 18,1-8.

16. grøn. 33. ALM. SØNDAG. (I Ps).
! Gl. Cr. Alm.S.pf.
1.L.: Ordspr 31,10-13.19-20.30-31;
1: Sl 128,1-2.3.4-5.
+ Lykkelig hver den, der frygter Herren.
2.L.: 1 Thess 5,1-6.
Ev.: Matt 25,14-30 eller 25,14-15.19-21.

17. hvid. Mandag i 33. alm. uge. (I Ps).
Elisabeth af Ungarn (†1231)(m).
1: Sl 1,1-2.3.4+6
+ Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ.
L.: Åb 1,1-4; 2,1-5a. Ev.: Luk 18,35-43.

18. grøn. Tirsdag i 33. alm. uge. (I Ps).
Eller hvid. Peters- og Paulskirkernes indvielse.
1: Sl 15,2.3.4.5
+ Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på 
min trone.
L.: Åb 3,1-6.14-22. Ev.: Luk 19,1-10.

Fejrer man Peters- og Paulskirkernes indvielse, er 
følgende tekster obligatoriske:
L.: ApG 28,11-16.30-31. Ev.: Matt 14,22-33.

19. grøn. Onsdag i 33. alm. uge. (I Ps).
1: Sl 150,1-2.3-4.5-6
+ Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den 
Almægtige.
L.: Åb 4,1-11. Ev.: Luk 19,11-28.

20. grøn. Torsdag i 33. alm. uge. (I Ps).
1: Sl 149,1-2.3-4.5-6a+9b
+ Du har gjort os til konger og præster for vor Gud.
Eller: Halleluja!
L.: Åb 5,1-10. Ev.: Luk 19,41-44.

21. hvid. Fredag i 33. alm. uge. (I Ps).
Marias fremstilling (m).
Jomfru Marias pf.
1: Sl 119,14.24.72.103.111.131
+ Hvor er dit ord sødt for min gane.
L.: Åb 10,8-11. Ev.: Luk 19,45-48.

22. rød. Lørdag i 33. alm. uge. (I Ps).
Cæcilie, jomfru og martyr, (†230)(m).
1: Sl 144,1.2.9-10
+ Lovet være Herren, min klippe.
L.: Åb 11,4-12. Ev.: Luk 20,27-40.

23. hvid. Søndag. JESUS KRISTUS, 
UNIVERSETS KONGE
(h). (34. alm.søndag)
! Gl. Cr. Særl.pf.
1.L.: Ezek 34,11-12.15-17;
1: Sl 23,1-3a.3b-4.5.6.
+ Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
2.L.: 1 Kor 15, 20-26.28. 
Ev.: Matt 25,31-46.

24. rød. Mandag i 34. alm. uge. (II Ps).
Andreas Dung-Lac, præst, og lidelsesfæller, mar-
tyrer, (†1615-1886)(m).
1: Sl 24,1-2.3-4b.5-6.
+ Denne er den slægt, som søger dit ansigt, Herre..
L.: Åb 14,1-3.4b-5. Ev.: Luk 21,1-4.

25. hvid. Tirsdag i 34. alm. uge. (II Ps).
Niels Steensen, biskop, (†1686)(m).
L.: Sir 17,5-15 eller 2 Tim 4,1-8 eller Kol 
1,12-16a.16c-20
1: Sl 139,1+6.13-14.15-16.17-18
+ Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt.
Ev.: Matt 6,24-33

26. grøn. Onsdag i 34. alm. uge. (II Ps).
Eller rød. Katarina af Alexandria, jomfru og martyr 
(†ca.306)
1: Sl 98,1.2-3b.7-8.9
+ Store og underfulde er dine gerninger, Herre.
L.: Åb 15,1-4. Ev.: Luk 21,12-19.

27. grøn. Torsdag i 34. alm. uge. (II Ps).
1: Sl 100,1b-2.3.4.5
+ Salige er de, der er indbudt til Lammets bryl-
lupsfest.
L.: Åb 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a. Ev.: Luk 21,20-28.

28. grøn. Fredag i 34. alm. uge. (II Ps).
1: Sl 84,3.4.5-6a+8a
+ Se, nu er Guds bolig hos menneskene.
L.: Åb 20,1-4.11—21,2. Ev.: Luk 21,29-33.

29. grøn. Lørdag i 34. alm. uge. (II Ps).
Eller hvid. Gudsmoders lørdagsmesse.
1: Sl 95,1-2.3-5.6-7
+ Marana tha! Kom, Herre Jesus!
L.: Åb 22,1-7. Ev.: Luk 21,34-36.
Hermed afsluttes det almindelige kirkeår.

ADVENTSTIDEN I

30. viol. 1. SØNDAG I ADVENT. (I Ps).
! Cr. Adv.pf. I.
1.L.: Es 63,16b-17.19b; 64,1.2b-7;
1: Sl 80,2ac+3b.15-16.18-19.
+ Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver 
frelst.
2.L.: 1 Kor 1,3-9. Ev.: Mark 13,33-37.

1. søndag i advent indleder tekstrække B.

Liturgisk KalenderDet sker i Bispedømmet
Oktober
Fredag 31. kl. 19.00 - ca. 21.30: Forsonings- og helbre-
delsesmesse. Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4, Kbh. v/ 
pastor Lars Messerschmidt m.fl. Skriftemål fra kl. 18.00. 
Info: www.forsoningsoghelbredelsesmesse.dk

November
Lørdag 1. kl. 14.30-17.00: Voksenkatekese, tema: 
Kristendommen: ”Ven eller fjende af det moderne 
demokrati?” v/ Bjørn Thomassen. Sted: Sankt Ansgar 
Kirkes menighedslokaler, Bredgade 69, Kbh. Kr. 40,00 til 
materialer, kaffe og te. Slutter med messe kl. 17.00.

Søndag 2. kl. 16.00: Allesjælesandagt på Vestre 
Kirkegård.

Torsdag 13. kl. 20.00-23.00: Natkirke, Sakramentskirken, 
Nørrebrogade, Kbh. for alle interesserede. Der er mu-
lighed for tilbedelse, personlig forbøn, for at tale med en 
af medarbejderne, eller blot for at nyde stilheden og roen 
i kirkerummet. Man kan komme og gå som det passer. 
Aftenen slutter med sakramental velsignelse ca. 22.45

Fredag 14. kl. 18.00-19.30: ”Åben dør”. Personlig forbøn 
og samtale, v/ pastor Lars Messerschmidt m.fl., Sted: 
Jesu Hjerte Kirkes Menighedslokaler, Stenosgade, Kbh. 
Info: www.forsoningsoghelbredelsesmesse.dk

Mandag 17. kl. 19.00-20.00: Meditationsaften, derefter 
kaffe og te. Sted: Strandvejen 91, Kbh. Ø

Mandag den 17. kl. 19.00-21.00: Foredrag: Evangeliser-
ing v/ pastor Lars Messerschmidt m.fl. Jesu Hjerte Kirkes 
menighedssal, Stenosgade 4 B, København V. 
Info: www.forsoningsoghelbredelsesmesse.dk

Lørdag 22. kl.14.30-16.30: Temalørdag, Tema ”Guds-
erkendelse år 2014” v/ Hans Thulstrup. Sted: Sankt 
Therese Kirke, Bernstorffsvej 56, Hellerup

Fredag 28. kl. 19.00 - ca. 21.30: Forsonings- og helbre-
delsesmesse. Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4, Kbh. v/ 
pastor Lars Messerschmidt m.fl. Skriftemål fra kl. 18.00. 
Info: www.forsoningsoghelbredelsesmesse.dk

Første og sidste onsdag i måneden kl.17.30–19.30: 
Hjælp til misbrugere og pårørende ved den katolske or-
ganisation Cenacolo. Rådgivningen finder sted i Bredgade 
69 A, Kbh. K. Tlf.: 51 53 41 60

Skt. Thomas Fællesskabet inviterer til eukaristi, lovpris-
ning og katekese. Sted: Oratoriet, Vor Frue Kirke, Ryes-
gade 26, Aarhus C. Info: p. Herbert, SJ 87 30 70 42 eller 
24 27 86 89, eller Jan Zieleskiewicz 50 29 13 57, 
e-mail: johny.zet@gmail.com
Datoer i november: onsdage 12/11, 19/11 og 26/11 kl. 
19.00-21.00

Messe med forbøn for de syge hver 1. onsdag i 
måneden kl. 19.00-21.00, sted: Vor Frue Kirke, Ryesgade 
26, 8000 Aarhus C. Datoer i efteråret: 5/11 og 3/12

Sankt Thomas Fællesskabet inviterer til tilbedelse, sted: 
Vor Frue Kirke, Ryesgade 26, 8000 Aarhus C. Intentionen 
er åndelig forberedelse til messen, der afholdes om ons-
dagen med forbøn for de syge. Se ovenfor. 
Datoer i efteråret: fredage 31/10, 28/11 2014 og 2/1 2015, 
kl. 19.00-24.00

Der er MobilKirke 1. og 3. torsdag mellem kl. 20.00 og 
22.00. Der er mulighed for samtale, forbøn, velsignelse, 
samt kaffe og kage. Mobilkirken står på Gammel Torv i 
København. Alle er velkomne.

Konvertitkursus, Storkøbenhavn 2014/15. 
Tænker du på at konvertere til den katolske kirke? 
Bispedømmet har i mange år tilbudt et gratis kursus i 
katolsk tro og praksis.  

Undervisningen varer fra september til maj og finder sted 
hver torsdag kl. 19.30 i Sankt Ansgars Kirkes menigheds-
lokale, Bredgade 69 A. Kbh. 
Ingen tilmelding - mød blot op! 
Yderligere oplysninger: www.katolsk.dk

Koncert for tyfonens ofre
Den 8. november er det et år siden at tyfonen Haiyan 
ramte Filippinerne. Det markeres med en mindekoncert i 
Sakramentskirken lørdag d. 8. november kl. 17.30. Efter 
messen og koncerten vil der være fællesspisning og samvær. 
 
Alt overskud fra arrangementet vil gå til Caritas´ 
genopbygningsarbejde på Filippinerne.
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Advokat Sandra Moll

Telefon:  31 35 35 60
Fax: 31 73 25 84

E-mail: sandra@moll.dk

·  Arv og  
Testamenter

·  Ægtepagter
·  Familiesager
·  Dødsboer
·  Køb af ejendom 

i Danmark og 
udlandet.

 

Martin Ryom 
- en katolsk bedemand 

 

T  39 29 60 08 
 

Lykkesholms Allé 9A | 1902 Frederiksberg C 

 

Martin Ryom 
- en katolsk bedemand 

 

T  39 29 60 08 
 

Lykkesholms Allé 9A | 1902 Frederiksberg C 

Du kan støtte Kirken ved at betænke den 
i dit testamente. 

Arv til Kirken er fritaget for alle afgifter og går derfor 
ubeskåret til Kirkens arbejde.

Læs mere på www.katolsk.dk eller ring til

Katolsk Bispekontor
Telefon 33 55 60 80

Hjælp med at sikre Kirkens 
beståen 
- også når du er borte

TELEFONLINIE
SOS FORBØN

Ønsker du forbøn, et lyttende øre,
et ord fra Jesus og en velsignelse 

så ring: 75 18 18 08

Torsdag, fredag 
og lørdag kl. 20.00-23.00 hele året

Katolsk Orientering
Indlæg til Katolsk Orientering nr. 15, som udkommer  
fredag den 14. november skal være redaktionen 

i hænde senest mandag den 27. oktober

Indlæg til Katolsk Orientering nr. 16, som udkommer  
fredag den 28. november skal være redaktionen 

i hænde senest  mandag den 10. november

www.vincentgrupperne.dk

Ubeskåret støtte

Biskoppens
kalender

November
Søndag 2. kl. 10.00: Firmelse i Roskilde, kl. 16.00: 
Allesjæleandagt på Vestre Kirkegård.
Onsdag 5. kl. 9.00: Messe for personalet på Gl. 
Kongevej.
Fredag 7. kl. 7.30: Messe på Redemptoris Mater, kl. 
10.00: Bisperådsmøde.
Søndag 9. kl. 11.00: Pavens dag, messe i Domkirken, 
kl. 16.30: Vesper i Domkirken.
Mandag 10. - torsdag 13.: Præsidiemøde i COMECE 
i Bruxelles.
Fredag 14. kl. 16.00: Møde i Forretningsudvalget.
Lørdag 15. - søndag 16.: Pastoralsrådsmøde på 
Magleås.
Onsdag 19. kl. 7.30: Messe på Redemptoris Mater
Onsdag 26. kl. 7.30: Messe på Redemptoris Mater
Lørdag 29. kl. 16.00: Sankt Andreas fest i Ordrup
Søndag 30. kl. 11.00: Pontifikalmesse i Domkirken

Mariette JørgensenSteen Jørgensen

38 71 75 01  
Ring og aftal et møde enten  
i Deres hjem eller hos os.
Vi træffes også aften,  
weekend og helligdage.

Organiseret  
bedemand,
tilknyttet  

garantiordning,
v/ Steen Jørgensenwww.v-lm.dk

Vanløse Begravelsesforretning
Jyllingevej 8 · 2720 Vanløse     

Deres lokale bedemand siden 1940...

Ord på Vejen 
Katolsk tidsskrift med prædikener 
til hver søndag
Årsabonnement kr. 190, kan 
bestilles på tlf. 28 18 47 25 og 
email: kontakt@katolik.dk

Bønnens Apostolat

November
 For at folk, der lider af ensomhed, må opleve Guds 
nærhed og få støtte fra andre.

 For at unge præstestuderende og ordensfolk må 
have kloge og velforberedte undervisere.

Hollandsk bogmarked på 
Sankt Andreas Bibliotek

Gammel Kongevej 15, 1610 København V

Kl. 11.00-17.00, den 7.-9. november

Bøgerne stammer fra msgr. Dietrich 
Timmermanns dødsbo og fra 

Sostrup Kloster, i alt 3-4.000 bøger.

En bog = kr. 25,- stykket den første dag 
En bog = kr. 15,- den næste

En bog = kr. 5,- den sidste dag 
Kun kontanter modtages

Oplev Kristi Legemsfest i Assisi og Orvieto
Rejse til Italien 1. til 8. juni 2015

Rejseledere: Generalvikar Niels Engelbrecht og 
domsakristan Ulla Elmquist

Fly til Rom, Bus til Assisi, hvor vi er fra 1. til 6. juni. 
Derefter til Orvieto, hvor Kristi Legemsfest fejres lørdag 
aften og søndag. Hjem med fly mandag den 8. juni.
Pris: kr. 5.800, kr. i dobbeltværelse

Tilmelding til: ue@sanktansgar.dk eller 
Ulla Elmquist Bredgade 64, 1260 Kbh. K

tilbyder reparation af alle slags ure:
Standure, vægure, lommeure eller armbåndsure

på vores eget værksted

Ved større ure henter og bringer vi.
Skift af batteri og rem, mens De venter

LangeMüllers Gade 15. kld. 2100 København Ø 
Tlf. 22 83 01 08

www.urmagervaerkstedet.dk

Annoncekorrektur

Martin Ryomʼs Bedemandsforretning

08.10.2014 13:00

R I P

Vores mand, søn og bror

Kjeld Henrik Jensen
* 7. oktober 1949    † 5. oktober 2014

Dybt elsket og savnet

Vibeke og familie
Margarete, Jørgen, Bent og Marianne og familier

Bisættelsen har fundet sted
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at Kirken kan være levende i samfundet 
på en helt ny måde, og det forsøger jeg 
at lade mig inspirere af her 25 år efter 
jeg selv blev præst. At være deltager på 
Team Rynkeby giver svar på nogle af 
de spørgsmål jeg måtte stille mig selv i 
forbindelse med mit jubilæum, for jeg 
har lyttet til andre mennesker gennem 
25 år. Jeg har lyttet til gråd, til sorg, til 
bekymringer og til glædesjubel, men hvad 
har det nogensinde kostet mig? Mennesker 
har siddet overfor mig og delt ud af deres 
inderste, både i skriftemålet og i de svære 
overvejelser ethvert menneske møder her 
i livet. De har hver især investeret i den 
samtale, mens jeg har hørt på.

I mine tanker er det sådan, at jeg cykler 
op ad bakke for alle disse mennesker; for 
alle dem, der har mistet; for alle dem, 
der har set livet rinde ud, men også for 
alle dem, der har bevaret håbet og set 
miraklerne ske. Nu er det min tur til at 
lægge kræfterne i og give noget tilbage 
til alle dem, der har siddet overfor mig 
eller grædt ved Kirkens skulder. Jeg er 
gået i gang med træningen både alene på 
de nordjyske landeveje og sammen med 
holdkammeraterne fra Team Rynkeby 
Nordjylland går jeg til spinning én gang 
om ugen, og her gælder det om at lægge 
kræfterne i, så vi bliver et stærkt hold, der 
ruller ind i Paris’ gader sammen.

På landevejen er alle lige
Udfordringen for mig er til at få øje på. 
Født og opvokset på Sri Lanka bød min 
barndom ikke på mange racercykler. 
Ja, faktisk var mit første møde med et 
gedebukkestyr i juli måned i år. På Sri 
Lanka cyklede vi kun med bare fødder 
og uden gear. Nogle cykler havde ingen 

bremser og så måtte man sætte hælen ned 
for at standse. Så nu at stå med handsker 
på, 30 gear til rådighed, cykelsko med 
klamper, hjelm og cykelstrømper, hvor 
én passer til højre fod og en anden 
passer til venstre fod, er virkeligt lidt af  
et mysterium for mig. Det sætter mange 
tanker i gang om hvordan livet udvikler 
sig i retninger man aldrig kunne drømme 
om. Team Rynkeby er et billede på det vi 
præster prædiker om hver søndag. Det er 
et hold, hvor man venter på hinanden. 

Man er tålmodige og alle mand stopper 
hvis én har brug for en pause. For kun 
sådan kommer godt halvtreds uøvede 
motionister til Paris – ved sammenhold, 
med en hånd i ryggen og uden at opgøre 
indsatsen i mig og dig. Det bliver en 
spændende oplevelse for på holdet 
bringer din titel dig hverken frem eller til 
fald. Ham eller hende, der lægger sig på 
knæ og hjælper med at skifte et punkteret 
dæk, kan både være direktør, læge eller 
sognepræst – på landevejen betyder det 

ingenting.

Stor interesse for at 
støtte
I år kunne de danske Team 
Rynkeby cykelhold tilsam-
men overrække mere end 
23 millioner kroner til 
Børnecancerfonden. Pen-
gene går blandt andet til 
at forske i hvorfor børn 
får kræft, for det spørgs-
mål mangler man endnu 
at få besvaret. Børn, der 
hverken ryger, drikker el-
ler arbejder med farlige ke-
mikalier, hvorfor rammer 
tragedien dem? Derudover 
støtter Børnecancerfonden 
børnene på mange måder, 
så deres ophold på sygehu-
set bliver lettere at komme 
igennem, og så de får lov 
til at være børn selvom de 
har mange alvorlige ting at 
skulle slås med.

I lighed med alle de an-
dre år er det også i 2015 
rytternes opgave at skaffe 

midler til Børnecancerfonden, så vi atter 
kan skabe et flot resultat, der viser børne-
ne, at vi er mange der tænker på dem og er 
villige til at arbejde for at de bliver raske 
igen. Jeg er utrolig stolt over at Den ka-
tolske Kirke i Danmark straks sagde ’ja’ 
til at være guldsponsor. Et guldsponsorat 
vil sige, at når jeg cykler fra Aalborg til 
Paris sammen med mine holdkammera-
ter den 3. juli næste år, vil alle cykle med 
Den katolske Kirkes logo på vore trøjer. 

Også i menigheden i Nordjylland er 
der allerede stor aktivitet, for mange 
vil gerne støtte Team Rynkeby når der 
samles ind til Børnecancerfonden. Der 
bages kager som sælges, der afholdes 
julefest, fest i menigheden og der sælges 
gule rosenkranse med bedekort. 

Opfordring til KOs læsere
Hvis læsere af Katolsk Orientering er 
interesserede i at støtte Team Rynkeby ved 
at købe en rosenkrans med bedekort til 50 
kroner, kan jeg kontaktes på jude@mail.
tele.dk – og husk at bede for os. Men bed 
først og fremmest for børnene, at de må 
finde glæden ved at være barn i samværet 
med deres familier og kammerater. Giv 
alle deres familier håbet om en fremtid 
sammen også når verden omkring dem 
ramler sammen. Og bed for os ryttere 
om at vi må have held med at åbne folks 
hjerter for vores indsamling og at vi når 
sikkert frem til Paris næste år.

Eftertanker
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CYKELRIDT ”Tillykke! Du er hermed 
udvalgt som deltager på Team Rynkeby 
Nordjylland 2015”. Nogenlunde sådan 
var ordlyden i den e-mail, jeg modtog 
en dag i september i år. Vejen dertil bød 
på en udvælgelsesproces, hvor vi var 
rigtig mange ansøgere som holdt vejret 
i flere dage. Først skulle der sendes en 
ansøgning og derefter blev vi – de få 
heldige – indkaldt til samtale, mens rigtig 
mange håbefulde ansøgere fik beskeden 
om at de ikke var med i det videre forløb. 
Jeg turde næsten ikke tænke på skuffelsen, 
hvis ikke det skulle lykkes for mig at blive 
en del af  holdet. Men e-mailen kom og 

med den også en fantastisk følelse af at 
være kamelen, der for en gangs skyld var 
kommet igennem nåleøjet. Ja, følelsen 
var nærmest ufattelig og med det samme 
kørte tankerne rundt i hovedet på mig – 
kan jeg klare det? Kommer jeg i mål? Kan 
jeg overhovedet skaffe midler?

For sådan er det med cykelholdet 
Team Rynkeby – jeg skal klare det – jeg 
skal i mål – jeg skal skaffe midler. Og 
sandheden er, at dem det hele handler 
om, får mine bekymringer til at blegne. 
Børnene, som har fået diagnosen kræft, 
og deres familier har ikke noget valg; de 
har ikke meldt sig til noget sådan som jeg. 
Nej, kunne de vælge havde de for længst 

mødt op på sygehuset og sagt ’nej tak’ og 
taget deres barn ved hånden for at køre 
hjem og aldrig set sig tilbage. Men valget 
er ikke deres.

Om nogen så skal de, børnene, klare det 
– de skal nå i mål og de skal skaffe midler 
i form af overskud og energi hver gang 
nogen spørger dem hvordan det går, og 
hver gang nogen undgår dem og kigger 
den anden vej. Eller hver gang lægen 
spørger om de lige har to minutter, så kan 
de ikke bare løbe deres vej. De må følge 
med, gå de tunge skridt og lytte til de 
tunge ord, og muligvis uden nogensinde 
at finde mening i hvorfor netop deres hus 
blev ramt.

På bare otte dage skal vi godt halvtreds 
ryttere bane os vej gennem Europa ved 
hjælp af hver vores gule aluminium-
racercykel for at blive modtaget af 
tusinder af mennesker i Paris den 10. juli 
næste år, og allerede nu kan det give en 
klump i halsen og svedige hænder at tænke 
på at cykle der i Paris’ gader og vide at 

finalen er nær. Ved målstregen venter der 
os champagne og musik, og propperne vil 
springe mens vi vil omfavne hinanden i 
jubel over den fælles præstation. 

Hjemme på sygehusene er der derimod 
ingen champagne og måske heller inden 
sejrsdans, men jeg vil alligevel drikke mit 
glas sammen med mine holdkammerater, 
og jeg vil danse en dans for børnene 
for med de penge, som Team Rynkeby 
bidrager med, vil triumfen helt sikkert 
sejre over gråden i nogle stuer, og håbets 
lys vil være tændt i familiernes vinduer. 

’Hvad har det nogensinde kostet mig?
I marts måned i år kunne jeg fejre 25 års 
jubilæum som præst. Det var en stor dag, 
en skelsættende dag, som mest af alt bød 
på nogle spørgsmål jeg selv måtte besvare: 
’Hvad skal der ske nu?’ og ’Hvordan når 
jeg fortsat ud til mennesker efter alle disse 
år?’ 

Pave Frans har vist os præster, ja alle 
mennesker, Fortsættes nedenunder ▶

En tur til Paris i den 
gode sags tjeneste
I pedalerne for kræftramte børns sag.

Tekst og billede: Pastor Jude Kulas

Pastor Jude på vej til træning.


