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Præsten skriver 
 

År 2018 er ved at slutte, vi 

fejrer Herrens fødsel og alle de 

fester, som knytter sig hertil – 

især Herrens Åbenbarelse og 

Jomfru Maria Guds Moders fest 

den 1. januar.  

 

Når året går på hæld, er vi 

kaldede til at takke Gud for alle 

de gaver, han har givet os. Især 

føler jeg, at vi i Jesu Hjerte 

menighed skal sige tak for året, 

som er forløbet, fordi det gav 

os anledning til fejringerne af 

vores menigheds 150 år 

jubilæum. Selv om den største 

markering af denne begivenhed 

skete allerede i slutningen af 

2017, har dette år på mange 

måder været præget af denne 

fejring. Jeg håber, at de åndelige 

frugter af dette jubilæum, som 

kun Gud kender, må virke til 

fælles gavn og for en gensidig 

opbyggelse af fællesskabet i 

vores menighed.  

 

I den store kirke, Den Katolske 

Kirke, som er vores moder, og 

som vi katolikker på en hel 

speciel måde er kaldede til at 

elske, støtte og bede for, er 

mange vigtige begivenheder sket 

i løbet af 2018. Der er 

selvfølgelig mange, man kunne 

pege på som værende 

betydningsfulde for Kirken og 

for dens fremtid.  

Jeg vil her blot nævne to.  

Den ene er helgenkåringen af 

Pave Paul den VI den 14. 

oktober, og den anden er 

bispesynoden for de unge, som 

også fandt sted i oktober 2018. 



 

 

Disse to begivenheder er faktisk 

tæt forbundet med hinanden, ja, 

selv om Pave Paul den VI døde i 

1978, og bispesynoden fandt 

sted i Rom i 2018, er der 

alligevel en indbyrdes 

sammenhæng mellem de to ting: 

Det var nemlig pave Paul den 

VI, som indstiftede 

bispesynoden i 1965. 

Efter bispesynoden for de unge 

vil der sikkert være tid til 

refleksion og til overvejelser 

vedrørende de praktiske følger, 

som dette møde vil have for 

Kirken i verden og i Danmark - 

men især for de unge i vores 

menighed. Jeg vil her kun 

påpege, at allerede det faktum, 

at Kirken officielt har 

reflekteret over de unge som 

sådan er tankevækkende for os. 

I Kirkens hjerte har de unge en 

hel speciel plads og mission. 

Det skal de selvfølgelig også 

have i vores menighed! 

 

Med disse linjer vil jeg nu huske 

Den Hellige Paul den VI for især 

to begivenheder: Afslutningen af 

Det andet Vatikankoncil og 

rundskrivelsen Humanae Vitae. 

Paul den VI var den Pave, som 

var kaldet af Helligånden til at 

fortsætte det store værk, som 

hans forgænger Johannes XXIII 

med stort mod og inspiration 

påbegyndte. Paul den VI’s store 

mission var den at føre konciliet 

videre og afslutte det og 

samtidig sætte den praktiske 

udførelse i gang i Kirken. Under 

ham blev den fire store 

konstitutioner af konciliet 

vedtaget, og han var den, der 

stod for den første 

implementering af dens 

beslutninger i Kirkens liv. 

Bispesynoden er således en af 

dem. Og vi husker helt sikkert 

den liturgiske reform, som Paul 

den VI med Helligåndens kraft, 

mod og profetisk indsigt satte i 

gang. Selv sagde han i 1978, blot 

et år før sin død: ”Det er godt 

at gøre sig klart, at det præcis 

er Kirkens autoritet, som vil, 

som fremmer og som opvækker 

denne nye måde at bede på, 

idet den således giver øget 

vækst til sin åndelige sendelse” 

og ”Tiden er nu inde til 

definitivt at feje den splidens 

surdej ud, som i enhver 

henseende er destruktiv, for at 

bringe denne reform i 

anvendelse”. 

 



 

 

Et andet stort skridt i hans 

pontifikat var rundskrivelsen 

Humanae Vitae (1968). Tro mod 

den kristne tradition fastslog 

han her blandt andet, at 

”Kirkens uændrede lære 

fremhæver, at ægteskabet i sig 

selv forbliver bestemt til at 

frembringe menneskeligt liv. 

Samleje skal principielt være 

rettet mod videregivelse af liv”. 

Takket være dette princip som 

fastslår, at den ægteskabelige 

akts to betydninger - forening i 

kærlighed og forplantning - 

aldrig må adskilles, har mange 

katolske ægtefæller kunnet 

opleve deres ægteskab som 

noget helligt og kærligt, som er 

rettet mod deres dybere 

forening, og som desuden giver 

dem lov til gavmildt at 

videregive livet. Hvor mange 

forældre har adlydt Kirken i 

dette anliggende og har været 

åbne til livet? Takket være Paul 

den VI har mange af os, som er i 

trediverne eller i fyrrerne, 

troende og katolikker, fået lov 

til at komme til verden og have 

et liv her på jorden, og jeg er 

sikkert et af dem. 

Mange af os skylder altså Paul 

den VI det fysiske liv, men også 

det åndelige, i den forstand, at 

takket være ham har vi fået Det 

andet Vatikankoncil afsluttet, og 

Kirken har kunnet forny sig i 

dens teologi og ikke mindst i 

dens liturgi, sådan at alle har 

fået gavn af at få adgang til Den 

hellige Skrift i hele dens indhold, 

de patristiske kilder er igen 

blevet åbnet for os; 

påskemysteriet og dets centrale 

betydning er igen kommet frem 

i lyset, og en liturgi, svarende til 

den første kirkes tid, og som 

bedst egner sig til vores tid, er 

blevet givet os. Efter hans 

helgenkåring den 14. oktober 

kan vi til og med sige, at vi 

fejrer messe efter den Hellige 

Paul den VI’s missale.  

 

Med disse ord vil jeg takke Gud 

for året 2018 og ønske alle en 

god start på det nye år 2019.  

 

P. Stefano 
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