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betingelser for at opnå afladen. En
flot gave fra Rom til os - og som alle
gaver er den helt gratis!!

ADVENT, EKSPLICITERING AF
DET KRISTNE LIV
Den
3.
december
begynder
adventstiden, som vil føre os til
fejringen af Herrens fødselsfest.
Adventstiden er delt i to: den første
del, som strækker sig fra den 3. til
den 16. december, og den anden del,
også kaldet julenovena, som går fra
den 17. til den 24. december om
natten, nemlig julenat.

Advent er en meget vigtig tid for
enhver
kristen,
noget
som
appellerer til vores dybeste væsen
og identitet. Ordet advent, som kan
oversættes med ord som ankomst
eller besøg, er en eskatologisk tid.
Den påminder os om, at vi som
kristne ikke har en fast bolig her på
jorden, men at vi er på vejen mod
himlen, vores sande og rigtige
fædreland. I den første del af advent
insisterer og peger liturgien (de
læsninger vi hører fra Biblen under
messen, eller de tekster man læser
ved at bede Tidebog) på Herrens
andet komme i herlighed, den er
derfor ikke umiddelbart en
forberedelse til jul, som fastetiden
er i forhold til påske; men denne tid
understreger en dimension af vores
tro, som altid bør være aktuel for os
hele året igennem: ”Herren
kommer”. Selv under messen efter
konsekrationen siger vi: ”Herre, vi
forkynder din død, vi priser din
opstandelse, vi forventer dit komme
i herlighed”. Nu har vi advent, og vi

For vores menighed får denne
advent og den kommende jul en
speciel betoning, da vi fortsat fejrer
150 års- jubilæum. Faktisk bliver
hele dette år - fra den 5. november
2017 til den 5. november 2018 indviet
til
fejringerne
af
menighedens jubilæum. Selve Den
hellige Stol i Rom har gennem Det
apostoliske Penitentiari (en af
Vatikanet domstole, også kaldet
barmhjertighedens domstol) været
med til at festligøre denne
begivenhed ved at anerkende Jesu
Hjerte Kirke som en slags
”pilgrimskirke” hele dette år og ved
at fastlægge en speciel aflad for alle
dem, som besøger den, og som
overholder
de
sædvanlige
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forventer Herrens komme i
herlighed. De første kristne sagde
ofte: Marana ta (1Kor 16,22), kom
Herre Jesus - både i liturgien og i
deres daglige bønner. (Jf. Åb 22,20)

tilgivelse gennem skriftemålets
sakramente: For os som menighed
ud over de sædvanlige tidspunkter
(før eller efter messerne eller efter
aftale med præsten, som i
virkeligheden betyder altid) vil der
være en fælles bodsandagt i Kirken
med mulighed for skriftemål den
12.12 fra kl. 17,00 til kl. 20,00.

Men for at vække denne
eskatologiske sans i os, for at minde
os om, at vi går mod Himlen samt for
at gøre dette brændende i os, sådan
at vi ikke falder i søvn i dagliglivets
bekymringer, problemer, rutine
osv., giver Kirken os denne smukke
tid, som adventstiden er. Ligesom
de ti jomfruer er vi kaldet til at vente
brudgommen, som kommer til
brylluppet; vi venter om natten, det
er mørkt omkring os, vi falder i
søvn, men pludselig høres der et
råb: ”Brudgommen kommer, gå ud
og mød ham!” Dette er advent, og
dette er det kristne liv: ”Herren
kommer, gå ham i møde”. Selv om
det er mørkt omkring os, som det
kommer tydeligt til udtryk i
vintertidens korte dage, kommer
Herren os i møde. Vi kristne lever
derfor i en tilstand, som Paulus
definerer som ”at være på vagt og
være ædru”. Hvordan kan man blive
ædru i ånden? Der er forskellige
måder, hvorpå vi kan bevare
ædrueligheden: Den allerførste er
bønnen. Kirken indbyder os i
adventstiden til at bede, bede mere
end sædvanligt, bede om natten om
nødvendigt. Vi kan yde noget ekstra
for at vise, at vi ikke tilhører denne
verden, ligesom munkene gør hele
året rundt. Det andet er at bekende
sine synder og modtage Guds

Den anden del af advent - fra den 17.
til den 24. om aftenen - er præget af
julens
snarlige
forberedelse.
Teksterne fra evangeliet er specielt
egnet til at hjælpe børnene til at
vokse i tro. Disse dage er nemlig
gunstige tidspunkter for at tale med
børn om Inkarnationens mysterium
på en skøn og let måde: Fortælle om
englens besøg hos Jomfru Maria,
Jesu fødsel i Betlehem osv.
Endvidere har man i disse dage
mulighed for at besøge Kirken og
vise børnene julekrybben, bede en
bøn foran den, og man kan også
arrangere
en
julekrybbe
derhjemme sammen med børnene,
synge julesalmer sammen med dem.
Det er alle sammen enkle og skønne
måder, hvorpå man videregiver
troen til børnene.
Jeg vil opfordre alle i vores
menighed til ikke at spilde tiden på
jule-festligheder med overdrevent
forbrug, men i stedet benytte
lejligheden til øse af troens store
rigdomme i denne smukke tid.
p. Stefano
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reformation med fokus på både
forskelle og ligheder mellem de to
kirker.
Vi besøgte endvidere Ådalens
Retrætecenter,
hvor
forstanderparret Heidi og Johannes
Lind Petersen redegjorde for
centrets oprindelse og dets
trosmæssige grundlag, nemlig det
kristne økumeniske fællesskab.
På Sostrup Slot fik vi en rundvisning
i det tidligere katolske kloster, som
nu angiveligt fungerer som
samlingssted for alle religioner og
filosofier.
Programmet har også budt på
ændrede syn på Luther og hans
indflydelse via opgør med nogle af
de
mest
almindelige
reformationsmyter. F.eks. holdt
Bernhard Kiel foredrag med titlen:
”Har Luther opfundet salmerne?”
og: ”Er det Luthers fortjeneste, at
man prædiker på modersmålet?” –
og i begge tilfælde var svaret Nej!
Som afslutning på vores markering
af 500-året for Reformationen vil
lektor emeritus Bent Hvorslev tage
os med på en lidt anderledes og
ikke-katolsk ”rejse” til Rom, idet han
vil præsentere os for byen og dens
indflydelse på en række danske
kunstnere i almindeligherd og på
H.C. Andersen i særdeleshed. Det
sker den 21. november kl. 14.00 i
menighedssalen.

TIRSDAGSKLUBBEN
Seniorklubben har skiftet navn.
Flere (yngre) har nemlig givet
udtryk for, at de måske ikke var
velkommen til de månedlige
arrangementer, skønt programmet
egentlig henvendte sig til alle
aldersklasser. Så da deltagelse
egentlig bare kræver, at man er
bredt interesseret i de aktuelle
emner, og at man er så privilegeret,
at man kan disponere over én
eftermiddag
om
måneden,
bestræbte vi os på at sammensætte
et program for 2017, som kunne
have interesse for (næsten) alle
aldre og samtidig indbyde alle
medlemmer af menigheden til at
deltage i arrangementerne.
Det var naturligvis helt oplagt, at
året ville blive præget af de mange
markeringer af 500-året for
Reformationen og hele den periode,
hvor den kristne kirke i Europa blev
splittet i en romersk katolsk kirke
og
et
antal
protestantiske
kirkesamfund, og Tisdagsklubbens
program blev da også planlagt med
Reformationen in mente.
Vores bestræbelse var således at
præsentere et udsyn til andre
trosretninger og nogle forskellige
syn på Reformationen.
Et eksempel kunne være, at
tidligere folkekirkepræst, Hans
Christian Christensen, kom og
fortalte om sin vej ind i Den katolske
Kirke, og hans foredrag blev derfor
et blik ind i en helt privat mod-

Tirsdagsklubbens program for
foråret 2018 er stadig under
udarbejdelse, men vi kan allerede
nu røbe, at vi overordnet vil
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beskæftige os med begreber som
næstekærlighed,
omsorg,
samfundets ansvar og den religiøse
forpligtelse. Vi vil høre om de
katolske ordenssamfund,
som
tidligere var næsten ene om at tage
sig af samfundets syge og fattige;
formanden for Ældrerådet i
Randers vil gøre rede for, hvad det
moderne samfund tilbyder i denne
henseende,
samt
hvornår
samfundsforpligtelsen ophører, og
det vil føre frem til indslag om det
offentliges
forventninger
til
karitative
organisationers
humanitære indsats – både
verdslige og religiøse. Hvordan
løser en organisation som Sankt
Vincent Grupperne opgaverne i
udlandet, og hvordan griber
”Venligboerne” udfordringen i
Danmark? Og er vi ved at bringe os
tilbage til de tider, hvor det var
Kirken, der var nødt til at varetage
samfundets allerfattigste?
Vi håber, at rigtig mange vil møde op
til vore arrangementer i 2018,
sådan at vi alle kan være med til at
gøre hinanden lidt klogere og lidt
mere bevidste om den virkelighed,
vi befinder os i.

URBE ET ORBE
NYT FRA NÆR OG FJERN
Ny apostolisk nuntius

!

Pave Frans udnævnte tidligere i år
ærkebiskop James Patrick Green,
titulærbiskop af Altinum, til ny
apostolisk nuntius for nordiske
lande.
Ærkebiskop James Patrick Green er
født i USA den 30. maj 1950 og har
senest virket i Peru. Som
nuntiaturråd arbejdede han ved
nuntiaturet for de nordiske lande
(da det lå i Vedbæk nord for
København), og som nuntius har
han tidligere arbejdet i Sydafrika.
Apostolisk nuntius er den titel, som
anvendes til at beskrive en diplomat
med rang af ambassadør udsendt af
Den hellige Stol. Ordet ”nuntius”
kommer af latin og betyder
”sendebud”.
I
diplomatisk
sammenhæng bruger man ikke
udtrykket ”Vatikanet” men ”Den
hellige Stol”.
Den hellige Stol opretholder i dag
diplomatiske forbindelser med 174
lande.

Vi mødes tirsdag i månedens
sidste lige uge, og alle er
velkommen.
Det endelige program vil kunne
læses på Jesu Hjerte Kirkes
hjemmeside.
Flemming Kurdahl

fra www.katolsk.dk
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stadig
blev
kaldt
"Annas
undfangelse af Jomfru Maria", kom

JOMFRU MARIAS
UPLETTEDE UNDFANGELSE
Hvert år den 8. december fejrer
Kirken Jomfru Marias uplettede
Undfangelse. Denne fest er vist en af
de mest misforståede af alle
kirkeårets fester. Mange mennesker
tror, at den uplettede Undfangelse
betyder, at Maria er undfanget
uden, at Anna og Joakim var
sammen. Eller at Anna skulle have
undfanget Maria ved Helligåndens
hjælp ligesom Maria. En anden
vildfarelse er, at det drejer sig om
Jomfru Marias undfangelse af Jesus,
Guds Søn. Denne fest fejrer vi
naturligvis den 25. marts - ni
måneder før juleaften.
Det, vi fejrer, er, at Jomfru Maria helt
fra sin undfangelse i Annas liv har
været fri for arvesyndens plet. Hun
skulle være helt ren for at kunne
være en passende bolig for Guds
egen Søn.

til Italien fra Konstantinopel i 800tallet. I Rom fejrede man festen for
Marias fødsel 8. september, og
festen for hendes undfangelse blev
så logisk nok lagt 9 måneder inden.
De gamle kirkefædre kaldte Maria
for Den skyldfrie, Uskyldens blomst,
den Uskyldige lilje, renere end
englene og lysende som solen.
Tanken om at hun var den nye Eva,
fri for syndens plet, findes både hos
Irenæus af Lyon, Justin Martyr og
Johannes af Damaskus.

Dogmet
Jomfru
Marias
uplettede
Undfangelse blev i 1854 vedtaget
som et dogme - det vil sige en
trossandhed, som alle katolikker er
forpligtet på - men allerede fra tidlig
tid har Kirken lært, at Gud har
bevaret Maria ren for arvesynden,
fra hun blev undfanget i sin moder,
Annas, liv. Festen for "Annas
undfangelse af Jomfru Maria"
stammer fra de østlige klostre og
blev allerede i 750 fejret den 9.
december. Denne dag blev en
obligatorisk helligdag i 1166 efter et
edikt fra kejser Manuel I. Festen, der

Fra 1439 gjorde koncilet i Basel
(1431–1445)
festen
for
Undfangelsen af den uplettede
Jomfru Maria obligatorisk for hele
Kirken. Pave Sixtus IV optog festen i
den romerske kalender og indviede
det Sixtinske kapel til Marias
undfangelse.
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Rue du Bac og Lourdes
Denne festdag er tæt forbundet med
flere Maria-åbenbaringer. I 1830
viste Jomfru Maria sig for Catherine
Labouré i Rue du Bac i Paris. På
medaljens forside er der et billede af
Jomfru Maria som den uplettede
undfangelse (se forsiden af Ave
Maria). Fra Paris bredte den
undergørende medalje sig ud i
verden og medførte en sand bølge af
Maria-fromhed. I 1849 udkom pave
Pius IX's rundskrivelse Ubi primum,
der handlede om Marias uplettede
undfangelse, og den 8 december
1854 erklærede han dogmet om
Jomfru
Marias
uplettede
undfangelse. Det vakte nogen
kontrovers i katolske kredse af flere
årsager. Dels var det første gang en
pave havde ophøjet noget til en
trossandhed på denne måde. Forud
havde paverne enten bekræftet en
trospraksis eller erklæret den for
kættersk eller fejlagtig. Dels havde
paven handlet på egen hånd.
I anledning af dogmet blev søjlen
Colonna dell'Immacolata rejst på
Piazza di Spagna i Rom (se Ave
Maria 2011 nr 1) . Det skete i 1856,
og siden har paven hvert år lagt
blomster ved foden af denne søjle.
Da Jomfru Maria i 1858 viste sig for
Bernadette Soubirous i Lourdes,
præsenterede hun sig også som den
uplettede undfangelse: "que soy
immaculada councepciou". Ord som
den uskolede Bernadette slet ikke
forstod, men som overbeviste
sognepræsten om sandheden af
åbenbaringen.

Den salige John Henry Newmans
meditation over den uplettede
Undfangelse:
Vi skal prædike om det, der er
vidunderligt,
anderledes,
nyt,
inspirerende og vigtigt. Og det mest
forunderlige ved Jomfru Maria er
nok, at hun er uden synd. Hun er
Virgo praedicanda - den Jomfru, vi
skal prædike om - fordi hun var
uden synd. Synden havde ikke del i
hende, fordi hun ved Guds nåde
aldrig gjorde eller sagde noget, der
ikke var i overensstemmelse med
Guds vilje. I hende ser vi den største
sejr over sjælenes fjende. For at vise
hvad Han kunne gøre for os ved at
dø for os, for at vise os, hvad den
menneskelige natur kunne blive til,
for at vise hvor totalt Han kunne
tilintetgøre
Fjendens
mest
koncentrerede bestræbelser og
udslette
syndefaldets
konsekvenser; begyndte Herren,
endda før sin fødsel at gøre sin
frelses mest underfulde gerning i
hende, der skulle blive Hans Mor.
Ved kraften af Hans blod, der endnu
ikke var udgydt, bevarede Han
hende fra at pådrage sig Adams
skyld endnu inden Han havde sonet
den på korset. Og derfor er det, at vi
prædiker om hende, der har
modtaget
denne
vidunderlige
nådegave.
Af Charlotte Olden Jørgensen.
Tidl. udgivet i tidsskriftet Ave
Maria nr. 4 fra 2011
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ADVENTSLOTTERI

JHUK
Lidt om de kommende aktiviteter

I Jesu Hjerte Kirke har man skabt
den gode tradition, at overskuddet
fra den årlige adventsfest er blevet
sendt til Sankt Vincent Grupperne
til støtte for det vigtige humanitære
hjælpearbejde til fordel for fattige,
som organisationen udfører primært i udviklingslande.
I år bliver der ingen adventsfest,
fordi vi for ganske nylig har afholdt
flere fester i anledning af
menighedens 150-års jubilæum;
men det ændrer imidlertid ikke ved,
at Sankt Vincent Gruppernes behov
for en økonomisk håndsrækning
stadig er til stede. Derfor har vi
besluttet at tage initiativ til at skaffe
nogle midler via afholdelse af et
adventslotteri.

Adventshygge lørdag d. 9.
december
Vi skal have en rigtig sjov og
hyggelig dag sammen. Der vil være
pakkeleg og andre underholdende
aktiviteter for enhver smag. Vi
byder på æbleskiver og saftevand.
JHUK-dag lørdag d. 27. januar
JUHK-dagen er en temadag, som er
bygget på årets tema, som DUK har
valgt for 2018. teamet er
Evangeliets Glæde. Der vil være
sjove og lærerige aktiviteter for
både børn og unge over årstemaet.
Fastelavn søndag d. 11. februar
Det er fastelavnssøndag, og vi skal
slå katten af tønden efter messen.
Derfor regner vi med, at alle er
udklædte i sjove kostumer. Efter
tøndeslagning udnævner vi en
kattedronning og kattekonge, og så
vil der være kage og varm kakao til
alle.

Vi vil i forbindelse med kirkekaffen
efter adventstidens søndagsmesser
sælge et antal lodder, og ved
kirkekaffen den 17. december, hvor
der bl.a. vil blive serveret
æbleskiver, kan vi forhåbentlig
melde alt udsolgt og derefter
udtrække de spændende og nyttige
gevinster.
Hvis nogen kunne tænke sig at
støtte det gode formål yderligere
ved at skænke en ekstra gevinst til
udlodningen, vil vi være meget
taknemmelige. Henvend jer gerne
herom til undertegnede.
Alle gevinster vil i perioden blive
udstillet i menighedssalen.
Anne Nielsen
Kurdahl

og

Flemming
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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
Torsdag er kontoret lukket.
Sognepræst: p. Stefano Tarquini
Thorsgade 22, 8900 Randers C.
E-mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com
Tlf. +45 91 45 76 15
Menighedsrådsformand: Anne Nielsen
E-mail: annekir.nielsen@gmail.com
Tlf.nr.: +45 8643 4749
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
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