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Hvordan har vi oplevet 
Barmhjertighedens År? 

Kære medkristne 

I dette Barmhjertighedens År har Kirken 
åbnet mange døre i hele verden. Vi har 
deltaget i åbningen af mange døre, vi har 
besøgt mange pilgrimssteder, vi har 
deltaget i pavemessen i Sverige, vi har bedt 
hjemme hos os selv etc. Men hvad har det 
hjulpet? 
Når vi ser ud i verdenen, sker der mange 
sørgelige ting. I Mosul er der stadig krig. 
Mennesker skyder hinanden, mange 
flygtninge drukner i havet, italienerne 
frygter for nye jordskælv, i USA har de lige 
valgt en ny præsident, i Lund blev holdt en 
mindehøjtidelighed for reformationen. I 
vores univers er der stadigvæk i dag mange 
ting, som ikke hænger sammen. Der er 
stadigvæk sorg, angst, tristhed, tårer, 
uskyldiges blod flyder på jorden, der er 
politisk usikkerhed, men der er også noget 
positivt – nemlig troen – som styrker os. 

Med festen for Jesus Kristus Universet 
Konge afslutter vi Barmhjertighedens År. 
Mit spørgsmålet er, har vi brug for at åbne 
nye døre? Har vi mærket, at dette 
jubilæumsår har været for os mennesker, 
som lever her på jorden? Har vi oplevet 
Gud Faders barmhjertighed i os? Har vi 
lært at være barmhjertige mod andre? Jeg 
tænker, at vi må begynde at lære, og at 
bruge denne gave, at leve sammen med 
andre mennesker, som er fra andre 
nationaliteter.  

Vores verden er i bevægelse. 
Adventstiden, som er forberedelsen til 
julen, begynder snart, men der melder sig 
stadigvæk nogle spørgsmål, som jeg ikke 
har fået svar på. Hvad betød 
Barmhjertighedens År for mig. 
Jeg opfordrer jer, kære medkristne, til også 
at meditere over dette jubilæumsår. 
Jeg tænker, kirken har fejret sit jubilæums 
år, men i kirken er der også os kristne. Og 
nu er det din og min tur til at gøre noget, at 
åbne vores porte, vores hjerter, til at bliver 
forsonet med vores fjender. 

Har du været til skriftemål i 
Barmhjertighedens År for, at oplever Guds 
barmhjertighed? 

Der er mange spørgsmål, som vi skal finde 
svar på. Vi glæder os til jul, vi glæder os til 
at købe gaver, men har vi ikke tænkt på at 
købe en mursten til de mennesker, som 
har oplevet jordskælv, at købe en dyne 
eller varmt tøj til dem, som har oplevet 
kulden i den åbne båd på havet? 
Verdenssituationen lærer os i dag, at vi må 
begynde at være solidariske med andre, at 
bede for dem, at lære at leve i 
barmhjertighed med hinanden. 
Alt hvad der sker i verden kommer fra 
mennesker, derfor er Jesus Kristus født i 
blandt os, for at vise, at han styrker os på 
vores vandring, at han velsigner vores gode 
gerninger, og vi må ikke fortvivle, vi er ikke 
alene på jorden.  
Jeg ønsker jer alle sammen, en 
rigtig god adventstid og en glædelig 
jul.  -  Pastor Ambroziu Anghelus 
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Julen og nytårets messer  

Midnatmesse 
Lørdag d. 24. december kl. 23:00 

Juledag 
Søndag d. 25. december kl. 10:00  

Nytårsaften – Taksigelsesmesse 
Lørdag d. 31. december kl. 15:00  
ved. Pr. Leo Kertz, OMI 

Nytårsdag 
Søndag d. 1. januar 2017 kl: 10:00  
ved. Pr. Leo Kertz, OMI 

Urbe et Orbe - Nyt fra nær og fjern! 

Pave Frans besøgte Sverige mellem 
den 31. oktober og 1. november.  

Årsagen til dette besøg var markeringen af 
den tyske reformationen i 1517. Den 
økumeniske gudstjeneste fandt sted den 
31. oktober i Lunds Domkirke. I denne 
deltog også biskop Munib Younan og 
Martin Junge, henholdsvis formand og 
generalsekretær for det Lutherske 
Verdensforbund samt kardinal Kurt Koch, 
formand for Det pavelige råd for fremme af 
kristen enhed.  
  
Efter gudstjenesten blev endnu et 
økumenisk arrangement afholdt på Malmø 
Arena med mange, særligt unge, 
deltagende. 

Den 1. november fejrede Paven katolsk 
messe på festen for Alle Helgen. Messen 
blev afholdt på Swedbank Stadion i 
Malmø, med deltagelse af de nordiske 
biskopper. Biskop Czeslaw Kozon 
koncelebrerede messen med Paven.  
Fra vor menighed deltog mellem 15 - 20 
mennesker samt sognepræsten.  

Pave Frans besøg i Sverige blev på mange 
måder en fornyelse af den venskabelige 
dialog, som nu i mange år har eksisteret 
mellem katolikker og protestanter, med 

respekt for de åbenbare forskelle, som 
endnu er nød til at bestå. Denne 
respektfulde dialog må der værnes om og 
bedes for.  

K.S-K. 

Ny instruktion  
om begravelse og ligbrænding 

Troslærekongregationen har udstedt 
instruktionen “Ad resurgendum cum 
Christo” (At genopstå med Kristus) om 
begravelse af de afdøde og opbevaring af 
asken i tilfælde af ligbrænding. 

Siden 1963 har det været tilladt også for 
katolikker at praktisere ligbrænding under 
forudsætning af, at man med valget at 
denne metode ikke gav udtryk for mangel 
på tro på de dødes opstandelse. 

I instruktionen anbefales det, i 
overensstemmelse med gammel kristen 
tradition, at de dødes legemer bliver 
begravet, dvs. primært jordfæstes. Dette 
for at have et sted, hvor man som kristent 
fællesskab kan samles om de afdøde efter 
forinden at have vist respekt for det døde 
legeme. At begrave de døde er også én af 
de legemlige barmhjertighedsgerninger. 

Hvis man alligevel vælger ligbrænding, er 
der nu klarere regler for, hvad der må ske 
med asken: 

Asken skal anbringes på en kirkegård, i en 
kirke eller et andet sted, som den kirkelige 
øvrighed har godkendt til dette formål. 
Derfor må man ikke opbevare en afdøds 
aske i hjemmet. I lande, hvor der måtte 
herske andre traditioner, skal den kirkelige 
øvrighed godkende dette. 
Under ingen omstændigheder må asken 
deles mellem familiemedlemmer. Det er 
heller ikke tilladt at strø asken ud på havet 
eller sprede den ud over jorden eller 
anbringe den i smykker eller andre 
beholdere. 

fra www.katolsk.dk 
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Bulletin 

Afdøde  

Anto Kaurin  
død d. 20.06.2016 

Owad Grzegorz,  
spædebarn død d. 03.09.2016  

Thi Ai Chau Breer  
død d. 13.09.2016 

Erling Obel Møller  
død d. 25.10.2016 

John Andersen  
død d. 10.11.2016  

Herre giv dem, den evige hvile,  
de hvile i fred! 

Døbte 

David Kristian Andrzejczak  
døbt d. 10.07.2016 

Safiya Stelan  
døbt d. 04.09.2016 

Jayden Shahen Wanasinghe  
døbt d. 20.08.2016 

Jonas Zaboras Thomsen  
døbt d. 01.10.2016 

William Kucharek Damgaard  
døbt d. 23.10.2016 

Sebastian Scott Wollesen  
døbt d. 30.10.2016  

Oscar Bielawa  
døbt d. 20.11.2016  

Optaget i Kirken 

Ida Kaas 
30/12 - kl.10:00 

Seniorklubben  

mødes den 15. december kl. 14:00 i 
menighedssalen.  

Bønnens Apostolat 

Bønnens Apostolat omfatter katolikker fra 
hele verden, som stræber efter at give 
deres liv en apostolisk retning. De forener 
sig selv og alt hvad de gør, med Kristi 
messeoffer, for på den måde at samarbejde 
med Jesus i hans frelsergerning for alle 
mennesker. 

Pave Frans’ bønsintentioner for december. 

Generel intention: Børnesoldater 
* At den skandaløse brug af børnesoldater 
må ophøre verden over. 

Missionsintention: Europa 
* At Europas befolkning må genopdage 
evangeliets skønhed, godhed og sandhed, 
som giver livet glæde og håb. 

Adventsfest 4/12 

Menigheden holder endnu engang 
adventsfest den 2. søndag i advent efter 
messen. Kom og nyd nogle gode timer i 
godt selskab, med mad og lotteri. 
Overskuddet går til Sankt Vincent 
Gruppernes arbejde rundt om i verdenen. 
Tilmelding kræves via seddel bagerst i 
kirken.    

Ungdomsmesser 

Der vil igen bliver afholdt ungdomsmesser. 
Det vil blive om fredagen, men mere 
information vil følge senere.  Efter messen 
vil der være hyggeligt samvær og spisning. 
Pris 35 kr. Arrangementet henvender sig til 
unge mellem 15 - 30 år.  
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Messe i den ekstraordinære form 
i Jesu Hjerte Kirke, Randers 

Gaudete Søndag  11/12 kl.18:00  
v. kannik Marcus Künkel, ICRSP 

Barnedåb, Optagelse i Kirken  
samt Messe i juleoktaven 30/12 kl. 10:00  

v. pastor Jan Hansen 

Sungen messe 23/1 kl. 19:00  
v. pater Paul Marx, OMI 

Sankt Knuds Selskab 
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ADRESSER OG TELEFONNUMRE 

Jesu Hjerte Kirke  
Thorsgade 22, 8900 Randers C 

Hjemmeside: www.katolsk-randers.dk 
E-mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com  

Tlf.nr. : +45 86429730 
Mandag er kontoret lukket. 

Sognepræst: p. Ambroziu Anghelus,  
Thorsgade 22, 8900 Randers C.  

E-mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com 
Tlf. +45 30706578  

Menighedsrådsformand: David Stelsberg,  
E-mail: dstelsberg@gmail.com 

Tlf.nr.: +45 61780589 

Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann, 
 E-mail: gulmann@dadlnet.dk 

Tlf.nr.: +45 86398668 

Sognebladets redaktør: Kristoffer Sloth-Kristensen,  
Houmeden 12, 2. tv., 8900 Randers C  

E-mail: kristofferksk@gmail.com 
Tlf.nr.: + 45 60464826 

http://www.katolsk-randers.dk
mailto:gulmann@dadlnet.dk
mailto:kristofferksk@gmail.com

