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Jesu første komme til verden: Kærligheden er ikke elsket 

(jfr. Frans af Assisi i Fonti Francescane, n. 1413). 
 

Juledag hvert år læses den såkaldte 

prolog til Johannesevangeliet i Kirken 

– en længere tekst om Guds ord, som 

bliver menneske. Midt i julens 

festligheder hører vi således om det 

Evige Guds Ord, som bliver 

menneske, i stedet for fortællingen 

om Jesu fødsel i grotten i Betlehem. 

En sætning i denne tekst er central, 

fordi den resumerer Jesu 

menneskevordelses mysterium og 

dets mål: »Han kom til sit eget, og 

hans egne tog ikke imod ham. Men 

alle dem, der tog imod ham, gav han 

ret til at blive Guds børn« (Joh 1,11-

12). Guds ord kom til verden, og fra 

begyndelsen blev hans tilstedeværelse 

ikke modtaget af de fleste, skønt 

nogen alligevel modtog ham. Jeg synes, 

at denne bevægelse, ikke modtagelse, 

men alligevel modtagelse er et fælles 

træk i hele frelseshistorien i Bibelen, 

det gamle og det nye testamente, men 

også i hele Kirkens historie, ja, selv i 

dag.  

Gud har siden begyndelsen af 

frelseshistorien så at sige tilbudt sin 

plan til mennesker for at frelse dem, 

men mange har ikke villet tage imod 

denne invitation; nogle, oftest kun 

ganske få, har taget imod den.  

Vi kan her nævne Moses, som bliver 

sendt af Gud for at befri folket fra 

slaveriet i Egypten: Gang på gang ville 

folk ikke anerkende hans autoritet og 

mission, de var genstridige og ville 

ikke følge hans ord: »Vi ved ikke 

(siger de), hvad der er blevet af denne 

Moses, som førte os op fra Egypten«, 

men alligevel er der altid nogen, som 

adlyder ham, hvad vi eksempelvis kan 

se i episoden med guldkalven: 

»Levitterne gjorde, som Moses 

sagde.« (2Mos 32,28).  

Elias blev sendt til Israel i en tid, hvor 

de fleste havde glemt den sande tro 

og fulgte afguden Ba'al og dennes kult. 

Profeten bliver truet af den onde 

dronning Jezabel og må flygte ud i 

ørkenen. Han siger til Gud: 



 

 

»Israelitterne har svigtet din pagt. 

Dine altre har de revet ned, og dine 

profeter har de dræbt med sværd; jeg 

er den eneste, der er tilbage, og mig 

stræber de efter livet.« (1Kong 19,14). 

Men Gud trøster ham med disse 

opmuntrende ord: »Jeg vil lade syv 

tusind blive tilbage i Israel, alle dem, 

der ikke har bøjet knæ for Ba'al, og 

hvis mund ikke har kysset ham.« 

(1Kong 19,18). 

I anden Krønikebog sender kongen 

Hizkija sendebud til hele Israel og Juda 

for at invitere folk til at drage op til 

Jerusalem og fejre påsken: »Løberne 

tog rundt fra by til by i Efraims og 

Manasses land helt til Zebulon, men 

folk lo ad dem og spottede dem. Der 

var dog nogle fra Asher, Manasse og 

Zebulon, der ydmygede sig og kom til 

Jerusalem«. (2Krøn 30,10-11). 

I begyndelsen af Det Nye Testamente 

ser vi, at Johannes Døberen er sendt 

af Gud for at forberede Messias' 

ankomst, men ikke alle har villet tage 

imod ham. Jesus siger om ham: »Hele 

folket, som hørte ham, også tolderne, 

gav Gud ret og lod sig døbe med 

Johannes' dåb. Men farisæerne og de 

lovkyndige forkastede Guds plan 

med dem og lod sig ikke døbe af 

ham«. (Luk 7,29-30). Nogle har taget 

imod, men andre har forkastet Guds 

plan. Gud havde besluttet at tilbyde 

folket sin frelsesplan, men denne blev 

forkastet af de fleste og altså ikke 

accepteret. Dette gælder både 

Johannes og Jesus: »Hvad skal jeg da 

sammenligne mennesker i denne slægt 

med? Hvad ligner de? De ligner børn, 

der sidder på torvet og råber til 

hinanden: Vi spillede på fløjte for jer, 

og I dansede ikke; vi sang klagesange, 

og I græd ikke. For Johannes Døber 

er kommet, han hverken spiser brød 

eller drikker vin, og I siger: Han er 

besat. Og Menneskesønnen er 

kommet, han både spiser og drikker, 

og I siger: Se den frådser og dranker, 

ven med toldere og syndere!« (Luk 

7,32). Her ser vi, at Guds tilbud til 

folket er forskellige og mangfoldige, 

”for enhver smag”, kunne man sige, 

men folket kan hverken lide Johannes' 

strenghed eller Jesu barmhjertighed, 

skønt også her ser vi, at nogle – såvel 

toldere som syndere – tager imod 

Guds tilbud, altså både Johannes og 

senere Jesus.  

Profeten Esaias opsummerer denne 

holdning med en sætning, som bliver 

gentaget flere gange i Det Nye 

Testamente: »Gå hen og sig til dette 

folk: I skal høre og høre, men intet 

fatte, I skal se og se, men intet forstå. 

Dæk dette folks hjerte med fedt, gør 

deres ører tunge, luk deres øjne til, 

for at de ikke skal se med øjnene, 

høre med ørerne og fatte med hjertet 

og vende om, så Han må helbrede 

dem.« (Es 6,9-10). Denne tekst bliver 

citeret flere gange både af Jesus og af 

apostlene. (Matt 13,14-15; Joh 12,40; 

ApG 28,26-27). Holdningen 

kendetegner både jøder og grækere, 

Jesu modstandere, og findes selv 

blandt apostlene. (Mark 8,18).  

I slutningen af Apostlenes Gerninger 

hører vi endvidere, at Paulus er i 

Rom, hvor han igen citerer denne 

tekst: De fleste jøder i Rom ville ikke 

lytte til ham, men nogle blev 



 

 

overbevist. Det samme skete for ham 

i Athen, for selvom befolkningen i 

denne by »ikke brugte deres tid til 

andet end at fortælle eller høre nyt «, 

gjorde de fleste nar af Paulus: »Men 

nogle mænd sluttede sig til ham og 

troede, blandt dem Dionysios, som 

var medlem af 

Areopagosforsamlingen, og en kvinde, 

der hed Damaris, og flere andre«. 

(ApG 17,34). 

Efter den store skuffelse i Athen kom 

Paulus til den meget større, men 

meget mindre stolte by Korinth. Han 

var så nedslået, at han ikke ville tale 

mere om Kristus; men Jesus selv viser 

sig for ham og opmuntrer ham med 

ord, som minder om dem, som Elias 

engang fik fra Gud: »Frygt ikke! Men 

tal, og ti ikke, for jeg er med dig, og 

ingen skal lægge hånd på dig og gøre 

dig fortræd; for jeg har et talstærkt 

folk i denne by.« (ApG 18,9-10). 

Paulus citerer teksten fra Elias i 

Romerbrevet: »Men hvordan lyder 

guddomssvaret til ham? »Jeg har stadig 

syv tusind mænd tilbage, der ikke har 

bøjet knæ for Ba'al.« Sådan er der 

også i vor tid blevet en rest tilbage, 

som er udvalgt af nåde«. (Rom 11,4-

5). 

Nu er det lettere at forstå, hvad Jesus 

siger i Saligprisningerne: Her lovpriser 

han dem, som ikke bliver taget imod 

og kalder dem salige; det samme sker 

for Jesus, fra vuggen til korset, og det 

samme sker i apostlenes liv og i 

Kirkens liv i dag: »Salige er I, når 

mennesker hader jer, forstøder jer og 

håner jer og afskyr jeres navn som 

noget ondt for Menneskesønnens 

skyld. Fryd jer på den dag og spring 

højt af glæde, for se, jeres løn er stor i 

himlen; således behandlede deres 

fædre også profeterne«. (Luk 6,22-23)  

I Evangeliet og i hele Bibelen ser vi 

ofte, at denne mangel på modtagelse 

af Ordet på en måde er tilladt af Gud 

selv. Gud ønsker ikke, at folket er 

hårdt og ikke vil lytte, men han kan 

bruge denne holdning til at fremføre 

sin frelsesplan til gavn for hedninger, 

fattige, toldere og alle dem, som 

verden afskyr. »Der hviler 

forhærdelse over en del af Israel, 

indtil hedningerne fuldtalligt kommer 

ind«. (Rom 11,25). 

Jesus selv græder over sin by 

Jerusalem, fordi den ikke har 

anerkendt den gunstige tid, hvor Gud 

har besøgt den gennem Kristus: 

»Vidste blot også du på denne dag, 

hvad der tjener til din fred. Men nu er 

det skjult for dine øjne». (Luk 19,42). 

Der er altså en gunstig tid til at tage 

imod Jesus, Guds ord, denne tid kan 

ikke spildes, fordi det er ikke sikkert, 

at der kommer endnu en chance.  

Nogle gange skyldes afvisningen ikke 

Jesus selv eller Jesu ord, men andre 

faktorer kan spille ind. Jesus kan 

skelne, han forstår nemlig, hvad der er 

gemt i menneskets hjerte. Det er for 

eksempel tilfældet med samaritanerne, 

som ikke vil tage imod Jesus og hans 

disciple, »fordi han var på vej mod 

Jerusalem«. (Luk 9,53). Jesus reagerer 

ikke, han skælder ikke ud, da han ved, 

at denne afvisning kan ændres og blive 

til modtagelse af Ordet, som det 

netop skete senere efter Jesu 

opstandelse: »Filip tog ned til byen i 



 

 

Samaria og prædikede for dem om 

Kristus. […] Apostlene i Jerusalem 

hørte, at Samaria havde taget imod 

Guds ord«. (ApG 8,5. 14). 

Derfor diskuterer Jesus kun sjældent 

med de mennesker, som modsiger 

ham, og ofte giver han heller ikke et 

klart svar, når han bliver spurgt, han 

polemiserer altså ikke mod folket: 

»Da slog jøderne ring omkring ham 

og spurgte: »Hvor længe vil du holde 

os hen? Hvis du er Kristus, så sig os 

det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg 

har sagt det til jer, og I tror det ikke. 

De gerninger, jeg gør i min faders 

navn, de vidner om mig. Men I tror 

ikke, fordi I ikke hører til mine får. 

Mine får hører min røst, og jeg 

kender dem, og de følger mig«. (Joh 

10,24-26). Jesus ved, at det ikke 

hjælper at diskutere med mennesker, 

som ikke er hans får, altså dem, der 

har en fordom, som umuliggør enhver 

form for dialog. 

I dialogen med den samaritanske 

kvinde ser vi til gengæld, hvordan Jesu 

ord bliver modtaget, men denne gang 

gradvist: Når Jesus på en polemisk 

måde bliver spurgt: »Vore fædre har 

tilbedt Gud på dette bjerg, men I 

siger, at stedet, hvor man skal tilbede 

Ham, er i Jerusalem.« (Joh 4,20), 

svarer han: »I tilbeder det, I ikke 

kender; vi tilbeder det, vi kender, for 

frelsen kommer fra jøderne« Joh 

4,22); alligevel indgår han ikke i 

diskussion med kvinden, men han 

hæver i stedet diskursen til et andet 

plan: »Men der kommer en time, ja, 

den er nu, da de sande tilbedere skal 

tilbede Faderen i ånd og sandhed« Joh 

4,23. 

På den måde forstår vi, at modtagelse 

af Jesus eller af dem, som er udsendt 

af Gud for at forberede Guds Søns 

komme, kan være fuldkommen, delvis 

eller mangelfuld. Johannes Døberens 

prædiken bliver for eksempel kun 

accepteret for en kort tid af folkets 

ledere: »Johannes var en lampe, som 

brændte, og som lyste, og for en tid 

lod I jer gerne begejstre af lyset fra 

ham«. (Joh 5,35). Denne mangelfulde 

modtagelse af Ordet kommer især til 

udtryk i lignelsen med sædemanden. 

Der er nogle, som slet ikke tager 

imod Guds ord, fordi de ikke forstår, 

hvad der bliver sagt, de »hører Ordet 

om Riget og fatter det ikke «. Andre 

tager imod, men »Har ikke rod i sig, 

holder kun ud en tid, og når der 

kommer trængsler eller forfølgelse på 

grund af Ordet, falder (de) straks fra« 

(Matt 13,21), eller som på grund af 

»Denne verdens bekymring og 

rigdommens blændværk kvæler 

Ordet, så det ikke bærer frugt«. (Matt 

13, 22). Kun den sidste type jord 

»hører Ordet og fatter det, hvorefter 

det bærer frugt og giver hundrede 

eller tres eller tredive fold.« 

(Matt13,23).    

Hebræerbrevet konstaterer, at »vi har 

fået det glædelige budskab forkyndt 

ligesom dem; men de havde ikke gavn 

af at høre Ordet, fordi de ikke 

modtog det i tro, da de hørte det«. 

(Hebr 4,2). Troen er nemlig det, som 

gør, at Guds ord kan undfanges 

åndeligt i vore hjerter, når vi frit 

modtager forkyndelsen af Evangeliet: 



 

 

Må »Kristus ved troen bo i jeres 

hjerter« siger Paulus (Ef 3,17). 

Det perfekte eksempel på 

modtagelsen af Guds ord »i et smukt 

og godt hjerte« (Luk 8,15), er Jomfru 

Maria. Hun hører englens budskab og 

forstår, hvad der bliver sagt til hende, 

siger ja til det og »gemmer alle disse 

ord i sit hjerte og grunder over dem«. 

(Jfr. Luk 2,19.51). Det er altså hende, 

som »hører Ordet og bevarer det i et 

smukt og godt hjerte« og som »er 

udholdende og bærer frugt«. 

Julens evangelium lyder: »Han kom til 

sit eget, og hans egne tog ikke imod 

ham. Men alle dem, der tog imod 

ham, gav han ret til at blive Guds 

børn«. 

Må disse ord for os alle være en 

indbydelse til at tage imod Jesus, som 

kommer i denne advent og juletid. 

P. Stefano 
 

SYNLIGHED 
 

På et tidspunkt sendte 

Bispekontoret et opråb til 

landets katolske 

menigheder, hvor man 

opfordrede til, at 

menighedsrådene ville 

arbejde for at gøre Den 

Katolske Kirke mere synlig 

i lokalsamfundet. Vi modtog 

opfordringen midt i den 

mørkeste periode på året, 

så selvom det sikkert ikke 

var tilsigtet, var det helt 

nærliggende at tænke 

”synlighed” ind i den 

konkrete virkelighed og 

fokusere på den fysiske 

fremtoning, som Jesu 

Hjerte Kirke faktisk havde 

lige der på toppen af Thors 

Bakke.  

 

Hvis man stilede sig op en 

mørk aften og spejdede 



 

 

efter kirkebygningen, måtte 

man konstatere, at den lå 

mørk og dyster og en 

smule utilnærmelig 

sammenlignet med de 

bygninger – biografer, 

restauranter, fitnesscenter, 

hyggelige lejligheder – som 

omgav vores kirke. 

 

Noget måtte gøres! 

 

Vi henvendte os til et par 

lokale el-installatører og 

bad om forslag til, hvordan 

man kunne illuminere 

facaden – uden at 

projektører og kabler og 

øvrige installationer ville 

skæmme bygningen. 

Det forslag, som vi senere 

valgte at sætte i værk, kom 

til at bestå af to LED-

projektører, som er skjult i 

fortovet, samt en mindre 

projektør, som sidder gemt 

bag korset over 

indgangsdøren. 

 

Har man endnu ikke har 

været i nærheden af vores 

kirke en mørk aften, skulle 

man gøre sig den ulejlighed 

at tage op på Thors Bakke 

her i december og ved 

selvsyn konstatere, at Jesu 

Hjerte Kirke nu ligger der 

smuk og venlig og 

indbydende med den varme 

belysning, som i sandhed 

har gjort Den Katolske 

Kirke i Randers mere 

synlig. 

 

Flemming Kurdahl 

Formand 

for menighedsrådet. 

 

 

 

 



 

 

DE SYGES DAG 

 
Tirsdag den11. februar  

Kl. 14,00-16,30 

Tirsdag den 11. februar fejrer Kirken Verdensdagen for de syge. Det er 

på den dato i 1858, at Jomfru Maria for første gang viste sig for 

Bernadette i Lourdes, og siden den gang er valfartsstedet i Lourdes 

blevet besøgt af mange syge og deres hjælpere. Syge er blevet helbredt 

for deres fysiske eller psykiske sygdom eller har fundet meningen med 

deres lidelse. Hjælpere, læger og sygeplejersker er blevet styrket i 

deres kald til at tjene de syge. 

I mere end 25 år er denne dag blevet fejret verden over og nu også i 

Jesu Hjerte Kirke, Randers. Dagens fejring begynder kl. 14 med 

Rosenkransbøn, hvorunder der er mulighed for skriftemål. Derefter er 

der messe, hvorunder De Syges Salvelse kan meddeles. Efter messen er 

der hygge i menighedssalen med kaffebord og et foredrag om, hvad 

valfartsstedet Lourdes kan sige os. 

Alle syge, ældre, læger, sygeplejersker og andre hjælpere samt hele 

menigheden indbydes til denne dag for at bede for de syge og for at de, 

der plejer og passer dem, må få styrke i denne tjeneste. 

Der vil være mulighed for at blive kørt fra sit hjem og til kirken og 

tilbage igen. 

Tilmelding til pastor Stefano, tlf.: 911457615., mail: ste@katolsk.dk 

eller Helge Clausen, tlf. 86 99 63 54 og 23 28 63 54, mail: 

clausen.helge@gmail.com senest fredag d. 7. februar.



 

 

MEDDELELSER FRA 

MENIGHEDSRÅDET 
 

PARKERINGSPLADSER I 

KIRKENS GÅRD I 2020 

 
Igen i år vil det være muligt at 

købe et p-kort for 100 kr. 

Kontakt Annette Høyrup for 

registrering. Husk at medtage 

100 kr kontant og oplys din 

bils registreringsnummer. 

Bilernes registreringsnumre 

bliver aflæst elektronisk af City 

Parkeringsservice. 

Gæsteparkering sker ved 

henvendelse til Annette eller 

pastor Stefano.  

Vi vil i år gøre opmærksom på 

at vi ikke kan garantere jer, at 

der er en ledig p-plads, hvis I 

kommer sent til 

søndagsmessen, da der er 

blevet stor efterspørgsel på 

parkeringsmulighed i gården 

efter at den offentlige 

parkeringsplads over for 

Kirken er blevet solgt til et 

privat parkeringsselskab, og 

der nu er indført betalingspligt 

24/7 dvs. også om søndagen. 
 

Menighedsrådet har desuden 

her i 2019 besluttet, at vi efter 

en venlig henvendelse fra vore 

naboer dvs. fra ansatte ved 

Randers Politi har valgt at 

udleje 4 af vore 

parkeringspladser til en 

månedsleje på hverdage i 

dagtiden, fordi Politiet selv har 

mangel på parkeringspladser til 

deres ansatte.



 

 

KIRKEN HAR BEHOV FOR 

DIN HJÆLP TIL DET 

FRIVILLIGE ARBEJDE 

 
 

Kirken har brug for flere 

frivillige hænder til at varetage 

akutte eller nødvendige 

arbejdsopgaver. 

Vi har i dag mange trofaste 

frivillige, der yder en stor og 

stabil indsats med f.eks. 

rengøring, som lektorer og 

kommunionsuddelere, slår 

græs eller organiserer 

arbejdsdage og mange andre 

vigtige arbejdsopgaver. Vi er 

meget taknemmelige for al 

den hjælp, som mange yder 

deres bedste, for at Kirken 

kan fungere til alles fælles 

gavn. 

 

Imidlertid kan det ind i mellem 

være et problem at skaffe 

hjælp, hvis der opstår nogle 

problemer, som skal klares 

akut eller forholdsvis hurtigt, 

og derfor har vi i 

menighedsrådet besluttet, at 

udfærdige en 

telefon/mailingliste, som vi 

beder folk om at tilmelde sig. 

På denne måde kan p. Stefano 

eller menighedsrådet hurtigt 

gøre alle medlemmer af listen 

opmærksom på et problem, 

som vi i Kirken har behov for 

bliver løst. Ved tilmelding til 

listen bliver man ikke 

forpligtet til at varetage 

bestemte opgaver, da 

mailinglisten udelukkende skal 

fungere som en hurtig 

nyhedskanal for informationer 

samt formidling og til kontakt. 

Ved udsendelse af mail, vil det 



 

 

ikke være muligt at se, hvem 

der i øvrigt står på 

mailinglisten, alle mail vil blive 

udsendt anonymt.  

 

I praksis vil der blive 

udfærdiget en tilmeldingsliste, 

som alle kan skrive sig på efter 

højmessen om søndagen. 

Listerne vil ikke ligge fremme i 

dagligdagen, men vil blive 

indsamlet igen og igen og blive 

lagt ud på søndage med 

mulighed for tilmelding. Listen 

vil blive opbevaret og 

ajourført af Annette Høyrup. 

 

Vi håber at alle, som kommer 

i vores Kirke og så mange som 

muligt vil tilmelde sig listen, så 

arbejdsopgaverne kan blive 

fordelt bedst muligt. Jo flere vi 

er om at dele arbejdsopgaver, 

desto lettere bliver 

arbejdsopgaverne udført, og vi 

undgår, at det er de samme 

mennesker, der altid skal 

tilbyde deres hjælp igen og 

igen. Lad os løfte i flok. 
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af kollekt. Hvis denne 
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ADRESSER OG TELEFONNUMRE 

 

Jesu Hjerte Kirke  

Thorsgade 22, 8900 Randers C 

Hjemmeside: www.katolsk-randers.dk 

E-mail: randers@katolsk.dk   

Tel: +45 86429730 

Torsdag er kontoret lukket 

 

Konst. sognepræst: p. Stefano Tarquini,  

Thorsgade 22, 8900 Randers C.  

E-mail: ste@katolsk.dk 

Mob: +45 91457615   

 
Andenpræst P. Davide De Nigris  

Mobil: 81 71 66 70  

d.denigris@katolsk.dk 

 

Menighedsrådsformand: Flemming Kurdahl  

E-mail: flemming.kurdahl@gmail.com 

Mob: +45 23304912 

 

Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann, 

E-mail: gulmann@dadlnet.dk 

Tel: +45 86398668 

 

Sognebladets redaktør: Annette Høyrup 

E-mail: annette@profeti.dk 

Mob: + 45 30232360 
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