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Sensommerlæsninger for katolikker 
 

I dette nummer vil jeg gerne 

reflektere over to bøger, som er 

udkommet i den seneste tid. Bøgerne 

vakte min interesse og blev mine 

sommerlæsninger, og jeg tror, at 

deres budskab kan have interesse for 

andre katolikker, hvorfor jeg her vil 

fortælle om deres indhold og de 

tanker, læsningen satte i gang i mig. 

Den første titel er Kampen om de 

danske sjæle. Bogen, som er skrevet af 

Bjørn Thomassen, handler om 

Reformationen og dens konsekvenser 

i Danmark i fortid og i nutid. Den 

udkom i 2017 i forbindelse med 

markeringen af 500 året for 

Reformationens begyndelse. Jeg har 

længe ønsket at læse den; men som 
det ofte går, har jeg ikke kunnet 

afsætte tid til læsningen før i den 

netop afsluttede sommerferie.  

Bogen ønsker at give læserne en ny 

fortælling om Reformationen med et 

indhold, som måske ikke er i 

overensstemmelse med det, som de 

fleste i Danmark plejer at mene om 

selve Reformationen. Bogen vil derfor 

prøve at afmystificere nogle af de 

såkaldte myter, som hersker omkring 

tiden før Reformationens indførelse i 

Danmark i 1536 - altså den katolske 

tid, men også de århundreder, som 

fulgte efter. Ud over at anlægge et 

historisk perspektiv på 

problematikken sætter forfatteren 

spørgsmålstegn ved nogle ideer, som 

de fleste danskere er blevet indført i 

gennem deres skolegang, og som i høj 

grad hører til den nationale identitet, 

der på godt og ondt er præget af 

Luther og protestantismen. Desuden 

beskæftiger bogen sig med de mørke 

sider af den lutherske teologi, som på 

trods af, at de er så velkendte og 
velbeskrevne i det akademiske miljø 

såvel inden for som uden for landets 

grænser, er ukendte for den bredere 

danske befolkning; det mest markante 

eksempel er Luthers jødehad.  

Selv om bogen ikke er et fuldstændigt 

og tilstrækkeligt forskningsresultat, 

som her præsenterer et nyt blik på 



 

 

Reformationen i Danmark, er 

fremstillingen en god begyndelse i 

retning af at problematisere 

Reformationens faste begreber for 

den bredere befolkning.  

Jeg har nydt læsningen og tror, at 

bogen kan være en hjælp for os 

katolikker, og at den kan bidrage til, at 

vi sætter større pris på vores tro og 

føler os mindre underlegne i forhold 

til andre – uden at vi dog skal begive 

os ud i nogen som helst form for 

triumferen eller arrogance. 

 

Den anden bog, som jeg har haft 

glæde af i den seneste tid, hedder 

Hjem. Denne lille bog, som er 

redigeret af Marguerita Hvid 

Spangsberg, er en samling af 20 korte 

historier af danske kvinder og mænd, 

som på et bestemt tidspunkt i deres 

liv besluttede sig for at konvertere til 

Den Katolske Kirke. De 20 historier 

er meget forskellige fra hinanden, men 

de er alle særdeles interessante, fordi 

de er så ægte og autentiske, som kun 

dét, der udgår fra det virkelige liv, kan 

være. Skønt forskelligheden har 

fortællingerne det til fælles, at de 

udstråler en form for glæde og lys, 

fordi man endelig har fundet sin vej og 

sit hjem i Den Katolske Kirke. Jeg har 

med taknemmelighed kunnet 

konstatere, at nogle af de navne, som 

er med i bogen, faktisk hører til vores 

menighed: Dette er virkelig en 

anledning til glæde og taknemmelighed 

for alt, som Gud har gjort, og for det 

arbejde, som andre før mig har 

udført; som Evangeliet siger: »Her 

gælder det ord: ”Én sår, og en anden 

høster. Jeg har sendt jer ud for at høste 

det, I ikke har slidt med; andre har slidt, 

og I nyder godt af deres slid.”« 
(Joh. 4, 37-38) 

Jeg tror, at denne bog vil være en 

hjælp for mange, der allerede er 

katolikker – og som måske endda har 

været det fra fødslen – til at sætte pris 

på den store gave, som man 

fuldstændig ufortjent har fået.  

Bogen vil sikkert også kunne hjælpe 

og trøste mange, som selv er 

konvertitter, og som har haft 
erfaringer, der svarer til dem, som 

man kan læse om i bogen. Mange af 

dem har måttet forlade meget – 

traditioner, venner og familie – for at 

få det, som er uendeligt meget mere 

end det, de har forladt, for de modtog 

nemlig Kristus og Kirken. Men jeg er 

også sikker på, at bogen vil inspirere 

og opmuntre mange, som overvejer at 

blive katolikker, og som måske stadig 

tøver med at tage det sidste skidt og 

træffe den endelige beslutning.  

Jeg siger tak til dem, der har været 

med til at skrive og redigere de bøger, 

jeg har læst i denne sommer, og jeg 

håber, at andre fra vores menighed vil 

finde hjælp og vejledning gennem 

bøgernes indhold og budskab. 

P. Stefano 
 

 

 

 



 

 

KIRKESKATTEMØDE  

 
Bispedømmets kirkeskattemedarbejder 

Susanne Madsen kommer på besøg i 
Randers 

tirsdag den 24. september kl. 18.00-20.30 i 

menighedssalen. 
Hun vil fortælle om Den katolske Kirkes 

kirkeskattekampagne og give ideer til, hvordan vi som 

menighed og medlemmer af Den Katolske Kirke kan 

medvirke til, at katolikkerne ikke bare er medlemmer, men 

også betaler kirkeskat til vores Kirke. 

Kender du nogen katolikker, som stadig betaler kirkeskat 

til folkekirken? Har du brug for viden om, hvordan man 

kan få sin folkekirkeskat tilbagebetalt og overført til Den 

katolske Kirke? 

Er du interesseret i at deltage i arbejdet? Brænder du 

måske allerede for sagen, og vil du deltage i dette 

orienterende møde? 

Tilmeld dig hos P. Stefano eller Flemming Kurdahl 

inden søndag den 22.9. 

 

Vi har brug for din hjælp! 



 

 

Den ekstraordinære missionsmåned i oktober 2019 

 

 
 

Hvad er DEM2019?   

 

DEM2019 er den ekstraordinære 

missionsmåned i oktober 2019. Pave 

Frans har udråbt, at oktober 2019 vil 

være en særlig måned med bøn og 
handling for at styrke og lade Guds 

mission vokse i Kirken.   

 

Målsætning  

 

Målsætningerne for DEM2019 er: 

- at opmuntre katolikker til et dybere 

forhold til Jesus gennem bøn  

- at se til og lære af handlinger og ofre 

fra vores helgener, martyrer og 

levende missionærer  

- at støtte økonomisk til oversøisk 

mission gennem Missio  

- at opdage og forny vores forståelse 

af oversøisk mission (missio ad 

gentes/mission til nationer)  

 

 

Erstatter DEM2019 

verdensmissions søndag?   

 

Nej.   

DEM2019 og verdensmissions søndag 

er forskellige, men komplementære 

begivenheder. Verdensmissions 

søndag er den 27. oktober 2019. 

Temaet er "sammen vi er mission".   

 

Hvem koordinerer DEM2019?   

 

Missio - også kendt som De pavelige 

missionsværker. Pave Frans har bedt 

skoler, sogne, organisationer, ordener 

og kongregationer, bispedømmer, 
kommuniteter og enkeltpersoner om 

at være opfindsomme i forhold til at 

støtte dette globale kirkeinitiativ. 

 

Hvornår begynder DEM2019?  

  

I oktober. DEM2019 varer i hele 

oktober, men mange fejrer allerede 

denne specielle mulighed og vil 

fortsætte indtil udgangen af dette år.   

 

 

 

DEM2019 er en 

verdensomspændende kampagne   

Missio er del af et globalt netværk og 

over 120 lande understøtter tusinder 

af bispedømmer og samfund. For at 

samle den fælles energi i dette 

netværk til DEM2019, vil en global 

kampagne køre fra nu af, og vi vil have 

alle involveret. 

 

DEM2019 den 

verdensomspændende kampagne 

 

DEM2019 verdensomspændende 

kampagne har fire elementer:  



 

 

1. Social media kampagne. (Min 

Mission; Vores Mission).   

2. DEM2019 Bøn.   

3. Universal kæde af bøn.  

 

DEM2019 - kampagnen  

 

• DEM2019-kampagnen på de 

sociale medier sigter mod at fejre, at 

uanset hvor vi er, forbinder vores tro 

os med millioner af andre som en 

kirkefamilie.   

• Fremhæve at vi individuelt og 

kollektivt kaldes til at dele Guds 

kærlighed med alle. 

 

Min Mission 

 

Vi beder hver enkelte af jer om at 

bruge jeres sociale medieprofiler 

(facebook, twitter og instagram) til at 

dele jeres personlige mission ved 

hjælp af hashtags ...(fx. min mission 

opfordres dig til at være stolt og lade 

verden vide, hvordan du som 

missionærer i udlandet, er kaldet til at 

nå ud og dele Guds kærlighed.  For 

eksempel kan min mission være en 

simpel venlighed som at besøge en 

ældre nabo eller en større tjeneste 

som frivilligt arbejde eller støtte 

velgørenhed. Min Mission er med 

glæde at hjælpe andre i nød, at 

reducere mit forbrug af plastik, at 

gøre det rigtige af mennesker. Hvad 

er din? 

 

Vores Mission 

 

Den 1. oktober flytter kampagnen fra 

enkeltpersoner til grupper. Grupper 

kan dele deres mission på sociale 

medier ved hjælp af hashtags (#Our 

Mission # DEM2019). Vores Mission 

beder skoler, organisationer, ordener, 

kongregationer, sogn og samfund til at 

træde frem og lade verden vide deres 

kollektive mission. Måske er det din 

kontemplative ordens mission at bede 

EMM2019 bøn, eller måske er det din 

skoles mission at gøre alle velkomne 

og inkluderede. Vores Mission er at 

skaffe penge til velgørenhed. Hvad er 

din? 

 

DEM2019 bøn 

 

Det specielle DEM2019 bønnekort 

stilles til rådighed for sognene og kan 

også findes på Misso hjemmeside: 

 www.missio.dk  

 

Universal bønnekæde 

 

Når vi beder sammen, deler vi i Guds 

kærlighed og inspireres til at gøre 

verden til et bedre sted. I oktober 

inviterer pave Frans alle til at deltage i 

DEM2019s universelle kæde af bøn i 

solidaritet og kærlighed til alle 

mennesker. Den vil forbinde hele 

kirkefamilien og give os styrke til at 

leve vores katolske mission. 

Hvem? Alle over hele verden 

opfordres til at bede den officielle 

DEM2019-bøn.  

Hvornår? Hver fredag efter Angelus i 

oktober måned.  

Hvorfor? Når vi beder sammen 

genoplives og vækkes vores 

missionærånd. 
 

http://www.missio.dk/
http://www.missio.dk/


 

 

 

1. KOMMUNIONS UNDERVISNING 
 

Menighedens børn vil modtage 

den første hellige Kommunion den 

10. maj 2019 kl. 10,00 i kirken. 

Børn, der går i 2. klasse og opefter 

kan blive forberedt til at modtage 

1. kommunion ved at gå til 

undervisning. Undervisningen 

finder sted ca. hver anden lørdag 

kl. 10.00-12.00 i menighedssalen. 

Om søndagen deltager børnene 

og deres forældre i messen kl. 

10:00 i kirken. 

Undervisningen begynder den 31. 

august 2019. 

For tilmelding til Undervisning 

kontakt P.Stefano via telefon 

(91457615) eller mail 

randers@katolsk.dk 

 

 

 
 

 

 

FIRMELSES UNDERVISNING 
 

Firmelse af sognets unge finder 

sted lørdag den 2. maj 2019 kl. 

10,00 i kirken. 

Firmander skal være fyldt 14 år 

ved firmelsen. Undervisningen 

finder hver ca. anden lørdag 

lørdag kl. 10.00-12.00 i 

menighedssalen. 

Undervisningen begynder den 31. 

august 2019. 

For tilmelding til undervisning 

2019-2020 kontakt  P. Stefano via 

telefon (91457615) eller mail 

randers@katolsk.dk 

TIRSDAGSKLUB 
Tirsdag den 17.9. 13,30-16,00 

Tirsdag den 29.10. 13,30-16,00 

Tirsdag den 26.11. 13,30-16,00 
 



 

 

Pavens intentioner 2019 
September 

 

For hele verden: Beskyttelse af oceanerne 

– at politikere, videnskabsmænd og økonomer må 

arbejde sammen om at beskytte verdens have og 

oceaner 

 

Oktober 

 

Evangelisering: Et missionens “forår” i Kirken 

– at Helligåndens åndepust må få et nyt “forår” i 

Kirken til at bryde frem 

 

November 

 

For hele verden: Dialog og forsoning i Mellemøsten 

– at der må herske en ånd af dialog, 

imødekommenhed og forsoning i Mellemøsten, hvor 

forskellige religiøse fællesskaber lever side om side 

 

MOBILEPAY 66443 
Bør kun benyttes til overførsel af kollekt. 

Hvis denne betalingsform dækker et andet 

formål, skal det fremgå i tekstfelt

  



 

 

 

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 

 

http://www.katolsk-randers.dk/
http://www.katolsk-randers.dk/
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