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PAVENS FASTEBUDSKAB 

2018 

Kære brødre og søstre! Herrens 

Påske står atter for døren! I sit 

forsyn tilbyder Gud os hvert år 

fastetiden som led i vor forbere-

delse til påsken. Den er et 

”sakramentalt tegn på vor omven-

delse”, som tilsiger os og giver os 

mulighed for at vende hjem til 

Herren med hele vores hjerte og 

vores liv. 

Igen i år ønsker jeg med dette 

budskab at hjælpe hele Kirken med 

at udleve denne nådens tid med 

glæde og i sandhed. Jeg er blevet 

inspireret af Jesu ord i Matthæus-

evangeliet: ”Fordi lovløsheden tager 

overhånd, skal kærligheden blive 

kold hos de fleste” (Matt 24,12). 

Jesus talte om verdens ende, da han 

på Olie-bjerget, inden Herrens 

opholdt sig i Jerusalem, 

lidelseshistorie begyndte. I sit svar 

til en af disciplene forudså Jesus en 

stor trængsel, og han beskrev 

situation-en for de troende; midt i 

de mange trængsler vil falske 

profeter stå frem og lede mange folk 

på afveje, og kærligheden, der er 

Evangeliets kerne, vil næsten blive 

udslukt. 

Falske profeter 

Lad os lytte til denne passage og 

spørge os selv: Hvilken iklædning 

har disse falske profeter? De kan 

minde om ”slangetæmmere”, der 

manipulerer med menneskers følel-

ser for at slavebinde dem og lede 

dem derhen, hvor de gerne vil have 

dem. Hvor mange af Guds børn har 

ikke ladet sig forføre af flygtige 

glæder og forvekslet dem med sand  
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lykke! Hvor mange mænd og kvin-

der er ikke forblændede af drøm-

men om rigdom, som i virkelig-

heden gør dem til slaver af profit og 

smålige interesser! Hvor mange 

lever ikke i den tro, at de har nok i 

sig selv, men indfanges i ensomhed! 

Andre falske profeter er ”charlata-

ner”, der tilbyder lette og umiddel 

bare løsninger på lidelsen; løsnin-

ger, der snart viser sig at være helt 

ineffektive. Hvor mange unge 

indfanges ikke af stoffernes falske 

løfter, af flygtige relationer som 

man hurtigt gør en ende på, af 

hurtige men uærligt tjente penge! 

Hvor mange andre er ikke faldet hen 

i et rent virtuelt liv, hvor nye 

bekendtskaber synes hurtige og 

ligefremme, men snart viser sig at 

være meningsløse! Ved at tilbyde 

ting uden egentlig værdi frarøver 

disse svindlere mennesker det mest 

værdifulde: værdighed, frihed og 

evnen til at elske. De spiller på vor 

forfængelighed og sans for det ydre, 

men ender med at latterliggøre os. 

Og fra latterliggørelsen er der ingen 

vej tilbage. Det er ikke så mærkeligt. 

Djævlen har – for at forvirre menne-

skers hjerter – altid frem-stillet det 

onde som godt, det falske som 

sandt, fordi ”løgnen er han og fader  

til løgnen” (Joh 8,44). Derfor er vi 

alle kaldede til at se ind i vort hjerte 

og undersøge om vi også ligger 

under for disse falske profeters 

løgne. Vi må lære at kigge under 

overfladen og få øje på det, som 

efterlader sig gode og varige indtryk 

i vort hjerte, fordi det stammer fra 

Gud og virkeligt gavner os. 

Et koldt hjerte 

I sin beskrivelse af helvedet skildrer 

Dante Alighieri djævelen siddende 

på en trone af is[2] i en kold og 

kærlighedsløs isolation. Vi kan 

passende spørge om hvordan 

næstekærligheden bliver kold 

inden i os selv. Hvilke tegn advarer 

os mod at kærligheden risikerer at 

slukkes? Det, som gør næste-

kærligheden kold, er først og 

fremmest grådighed efter penge, 

”roden til alt ondt” (1 Tim 6,10). Det 

efterfølges hurtigt af en afvisning af 

Gud og Hans fred; vi foretrækker 

vor egen trøstesløshed frem for 

trøsten i Hans ord og sakramenter-

ne. Alt dette fører til vold mod dem, 

vi opfatter som en trussel mod vor 

egen ”sikkerhed”: det ufødte liv, den 

gamle og svagelige, gæsten på 

gennemrejse og den fremmede, 

men også med-mennesker som ikke  
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lever op til vore forventninger. 

Skaberværket er også vidne til den-

ne kærlighedens kulde. Jorden for-

urenes af det affald, som smides 

væk af ligegyldighed eller egoisme. 

Havene, der også er forurenede, må 

trist nok opsluge resterne af de 

mange druknede ofre for tvungen 

migration. Himlene – som ifølge 

Guds plan er skabt til at lovsynge 

Hans ære – er fyldte af maskiner, 

som sender en regn af dødbrin-

gende genstande. 

Kærlighedens kulde ses også i vore 

samfund. I den apostoliske forma-

ning Evangelii Gaudium har jeg 

forsøgt at beskrive de mest åben-

lyse tegn på denne manglende 

kærlighed: selvoptagethed og ånde-

lig dovenskab, en gold pessimisme, 

fristelsen til at isolere sig, at enga-

gere sig i endeløse krige mellem 

brødre samt en verdslig mentalitet, 

der udelukkende bekymrer sig om 

det ydre og herved svækker vor 

missionsiver. 

Hvad skal vi gøre? 

Hvis vi i og omkring os selv 

genkender de træk, jeg netop har 

beskrevet, så tilbyder Kirken – vor 

Moder og Lærer – i denne fastetid, 

sammen med sandhedens til tider 

bitre medicin, også de milde re-

medier: bøn, almisse og faste. 

Ved at hellige mere tid til bøn 

tillader vi vort hjerte at opdage de 

hemmelige løgne hvormed vi bedra-

ger os selv, for endeligt at søge trøst 

i Gud. Han er vor Fader og ønsker at 

vi skal leve. 

At give almisser befrier os fra 

grådighed og hjælper os til at se 

vores næste som en bror og en 

søster. Det, jeg ejer, er aldrig ude-

lukkende mit. Hvor ville jeg ønske, 

at det at give almisser blev en sand 

livsstil hos os alle! Hvor ville jeg 

ønske, at vi kristne fulgte apostlenes 

eksempel og ville se muligheden for 

at dele vore ejendele som et konkret 

vidnesbyrd om vort fællesskab i 

Kirken! Jeg vil derfor gentage 

apostlen Paulus’ opfordring til 

menigheden i Korinth om at ind-

samle en kollekt til menigheden i 

Jerusalem ”til jeres eget bedste” (jf. 

2 Kor 8,10). Det gælder navnlig i 

fastetiden, hvor mange organisa-

tioner indsamler penge til kirker og 

mennesker i nød. Men jeg håber 

også at vi i vort daglige møde med 

mennesker, der beder om vores 

hjælp, må se at Gud står bag denne 

appel. Enhver almisse er en an-

ledning til at samarbejde med Guds 
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forsyn for Hans børn; hvis Han i dag 

bruger mig til at hjælpe en bror eller 

søster, hvorfor skulle Han så ikke i 

morgen også sørge for mine behov? 

For ingen er mere gavmild end Gud. 

Endelig fratager fasten kraft fra 

vores voldsomhed: den afvæbner os 

og bliver en god anledning til vækst. 

På den ene side tillader den os at 

dele erfaringer med dem, der mang-

ler selv det mest basale og dagligt 

kender til sult. På den anden side 

udtrykker den vores åndelige sult 

og tørst efter livet i Gud. Fasten 

opvækker os og gør os opmærk-

somme på Gud og vor næste. Den 

genopliver vor vilje til at adlyde 

Gud, der alene kan stille vor sult. 

Jeg ser gerne, at mit budskab når 

udover Den katolske Kirkes kreds til 

alle mænd og kvinder af god vilje, 

som er åbne for at lytte til Gud. 

Måske er I, ligesom vi, bekymrede 

over den store ondskab i verden, og 

måske er I ængstelige over den 

kulde, der lammer hjertet og dets 

gerninger, og svækker vor fornem-

melse af at tilhøre samme men-

neskelige familie. Foren jer med os, 

så vi sammen kan fremføre vore 

anliggender for Gud, gennem faste 

og ved at gøre alt hvad vi kan for at 

hjælpe vore brødre og søstre! 

Påskens ild 

Jeg opfordrer navnlig Kirkens med-

lemmer til ivrigt at vandre ad faste-

tidens vej, understøttet af almisser, 

faste og bøn. Hvis vi føler, at 

kærlighedens flamme af og til 

slukkes i vore hjerter, skal vi vide, at 

det aldrig sker med Guds hjerte! 

Han giver os altid en ny chance for 

at begynde at elske igen. 

En god anledning er også initiativet 

’24 timer for Herren’, hvor vi opfor-

dres til at fejre bodens sakramente i 

forbindelse med den eukaristiske 

tilbedelse. Det holdes i år fredag den 

9. marts til lørdag den 10. marts, 

inspireret af Salmernes Bog 130,4: 

”Hos dig er der tilgivelse”. I alle 

bispedømmer vil mindst én kirke 

have åbent i 24 timer og tilbyde 

eukaristisk tilbedelse og bodens 

sakramente. 

Under påskenattens vigilie oplever 

vi atter det højtidelige ritual med 

tændingen af påskelyset: optændt af 

”den nye ild” fortrænger dette lys 

gradvist mørket og oplyser 

menigheden. ”Måtte Kristus i sit 

herlige opstandelseslys sprede 

mørket i hjerter og sind”, så vi alle 

kan genopleve samme erfaring som 

disciplene på vej til Emmaus: at vi 

ved at lytte til Herrens Ord og blive  
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næret af eukaristiens brød på ny 

lader vort hjerte brænde af tro, håb 

og kærlighed. 

Jeg velsigner jer alle af hele mit 

hjerte og jeg beder for jer. Glem ikke 

at bede for mig. 

Givet i Vatikanet den 1. november 

2017 

Frans 
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BARMHJERTIGHEDENS 

FEST 

Barmhjertighedens Fest fejres i år 

søndag den 8. april – søndagen efter 

påske. Den følgende artikel er taget 

og oversat fra et foredrag holdt af 

Fr. Ignacy Rozycki, æresprælat for 

Paven, tidligere professor i 

dogmatisk teologi ved det jagiel-

lonianske universitet, professor i 

teologi ved det pavelige teologiske 

akademi i Krakow i Polen, og 

medlem af den internationale kom-

mission for teologi. Han sagde: 

”Barmhjertighedens Fest indta-

ger førstepladsen blandt de ydre 

former, som er indeholdt i Andagten 

til den Guddommelige Barmhjertig-

hed.” 

Jesus har tilkendegivet Sin vilje 

(vedr. festen) allerede i den første 

åbenbaring angående denne andagt 

(22.2.1931). Ved fjorten åbenbarin-

ger fastsætter Han retningslinierne 

for denne fest. Han forlangte af 

Søster Faustina, at hun forud for 

festen beder en novene, som 

imidlertid fortrinsvis er beregnet til 

hendes eget brug. Han knytter en så 

stor betydning til denne fest, at Han 

i den 43. åbenbaring erklærer: ”Mit 

hjerte fryder sig over denne fest”, 

(Faustinas Dagbog 998). 

Barmhjertighedens Fest skal fejres 

den første søndag efter påske. 

Valget af denne søndag er ligeledes 

Jesu udtrykkelige ønske om, at 

præster på denne dag prædiker om 

den Guddommelige Barmhjertighed, 

især den barmhjertighed, som Gud 

skænker os gennem Kristus, og tjener 

alt sammen til at tilkendegive, at 

Jesus stadfæster en nær sammen-

hæng mellem påskens frelses-

mysterium og denne fest: Den er 

planlagt med det formål, at vi på 

denne dag overvejer frelsesmyste-

riet, som den største åbenbaring af 

Den Guddommelige Barmhjertig-

hed imod os. Søster Faustina 

bemærkede også sammenhængen 

mellem Barmhjertighedens Fest og 

frelsesmysteriet, da hun i 1935 

skrev: ”Jeg ser nu, at frelsesværket 

er nært forbundet med det 

barmhjertighedsværk, som Herren 

ønsker.”  

Jesus opfordrer os til, at vi beder 

en novene forud for Barmhjertig-

hedens Fest. Af Søster Faustina 

forlangte Han som en forberedelse 

til festen en novene, hvor hun beder 

Barmhjertighedens Rosenkrans. 

Han beordrede hende at nedskrive,  
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og delvis dikterede Han hende, en 

anden novene, som er nedskrevet i 

tredje hæfte af hendes dagbog. Den 

er meget smuk og dyb, men den er 

specielt beregnet til hendes eget 

brug. Men den novene, som består 

af Barmhjertighedens Rosen-

krans, er beregnet til brug for 

hele verden, og den  forbinder Jesu 

løfter på den ene side til bøn af 

denne rosenkrans, og på den anden 

side til bøn af en novene af 

rosenkranse inden Barmhjertighe-

dens Fest. Vedrørende denne 

novene siger Jesus: ”Gennem 

denne novene (Barmhjertighe-

dens Rosenkrans) vil jeg skænke 

sjæle alle tænkelige nådegaver”.  

Ordene ”alle tænkelige nådegaver” 

betyder, at mennesker som beder 

denne novene til Den Guddom-

melige Barmhjertighed vil opnå al 

tænkelig guddommelig velsignelse, 

som de beder om, hvad enten de 

beder om nåde for sig selv eller 

for andre. 

Jesus forlanger, at festen bliver 

fejret højtideligt, dvs som en 

liturgisk fest af den universelle 

Kirke. Med hensyn til måden at fejre 

festen på udtrykte Han to ønsker: For 

det første skal billedet af Den 

Guddommelige Barmhjertighed vel-

signes ved en ceremoni på denne fest, 

og på samme søndag skal det æres 

offentligt dvs liturgisk. (341, 49, 88). 

For det andet: 

”På denne dag skal præsterne 

tale til sjælene om Min store og 

ufattelige Barmhjertighed”. 

Jesus fordrer således, at emnet for 

prædikenen denne dag skal være 

Hans Barmhjertighed, ikke blot 

Hans Guddommelige og uendelige 

Barmhjertighed, men også Hans 

menneskelige hjertes ubegribelige 

Barmhjertighed, som frem for alt 

bevidnes ved Hans lidelse, for Han 

ønsker, ”at Barmhjertighedens 

Fest skal være en tilflugt og 

beskyttelse for alle sjæle og især 

for arme syndere.” Da der ikke 

findes andre måder, hvorpå man 

kan drage nåde fra Barmhjertig-

hedens kildevæld end ved tillid skal 

prædikenen være i stand til i 

tilhørerne at opvække en holdning 

af urokkelig og brændende tillid. 

Den, der prædiker, vil kun være i 

stand til at opfylde dette krav, hvis 

det lykkes ham at vise de troende 

Jesu ufattelige kærlighed og 

Barmhjertighed, både i Hans lidelse 

og i hele frelsesværket. Det særlige 

formål med denne fest er således at 

foretage en hurtig gennemgang af 



 8 

hele frelsesværket ud fra 

forløsningens synsvinkel. I prædi-

kenen denne dag er det også vigtigt 

at henlede opmærksomheden på 

den helt enestående nåde, som Jesu 

knytter til fejringen af denne fest, 

nemlig: 

”Den sjæl, som går til skrifte og 

modtager den hellige kommuni-

on vil opnå fuldstændig tilgivelse 

af synder og eftergivelse af straf.  

Vor Herre siger ikke udtrykkeligt, at 

vi skal gå til skrifte på selve 

festdagen. 

Søster Faustina selv gik til skrifte 

lørdagen inden.  

Den særlige nåde, som Jesus lover i 

forbindelse med Barmhjertighe-

dens Fest, drejer sig om noget, der 

er langt større end fuldkommen 

aflad. Fuldkommen aflad består kun 

i tilgivelse af timelig straf, som 

skyldes synder, der allerede er 

blevet tilgivet; det er aldrig 

tilgivelse af selve synden. 

Den bemærkelsesværdige nåde i 

forbindelse med arvesynden, men 

også tilgivelse af alle personlige 

synder og eftergivelse af al straf, 

som skyldes dem; således er en sjæl, 

som er renset på Barmhjertighe-

dens Fest, lige som sjælen hos en, 

der nylig er døbt; imidlertid 

knyttede Kristus denne tilgivelse 

for alle synder og for al straf til den 

hellige Kommunion modtaget på 

Barmhjertighedens Fest. Med an-

dre ord så gav Han (med hensyn 

til dette) den hellige kommunion 

på Barmhjertighedens Fest rang 

af ”en dåb nummer 2”. 

Det er klart, at for at opnå den 

fuldkomne tilgivelse af synd og straf 

er det ikke blot nødvendigt, at den 

hellige kommunion  på Barmhjer-

tighedens Fest modtages værdigt, 

men den skal også være et udtryk 

for opfyldelsen af grundkravene i 

Andagten til den Guddommelige 

Barmhjertighed. 

Hvis den hellige kommunion bliver 

modtaget uværdigt, vil den i stedet 

for at blive en ganske særegen nåde 

drage guddommelig vrede ned over 

modtageren. Og hvis den ikke 

ledsages af tiltro til den Guddom-

melige Barmhjertighed og af barm-

hjertighedsgerninger mod næsten, 

så vil det være i modstrid med 

Andagten til den Guddommelige 

Barmhjertighed. 

Det åndelige gode, den troende 

modtager, er afhængigt af, at 

han/hun kender til, hvilken nåde 

man kan opnå i forbindelse  med 



 9 

den hellige kommunion modta-

get på Barmhjertighedens Fest, 

og under hvilke betingelser man 

kan modtage dem. Jesus begræn-

sede ikke sin gavmildhed  på Barm-

hjertighedens Fest til udelukkende 

at bestå i denne ganske særlige 

nåde. Tværtimod erklærede Jesus, 

at ”på denne dag vil selv dybderne af 

Min milde Barmhjertighed være 

åbnede; Jeg udgyder et helt hav af 

nåde over de sjæle, som nærmer sig  

Min barmhjertigheds kildevæld. På 

den dag er alle guddommelige 

sluseporte, hvorigennem nåde 

flyder, åbnede. 

”Lad ingen sjæl frygte for at 

komme nær til Mig, også selv om 

dens synder er røde som skar-

lagen”. Ud fra disse ord af Kristus er 

det tydeligt, at Han brændende 

ønsker, at Barmhjertig-hedens Fest 

skal være en særlig virkningsfuld 

tilflugt for alle mennesker, især for 

syndere, uden sammenligning mere 

virkningsfuld end alle de andre 

former for andagter, som er 

indeholdt i Andagten til den 

Guddommelige Barmhjertighed. 

Den enestående virkning, som er 

knyttet til dette tilflugtssted viser 

sig på tre måder: 

For det første gennem sin 

universa-itet. Alle mennesker, selv 

de, der aldrig havde dyrket andagt 

til den Guddommelige Barmhjer-

tighed (tilmed syndere, der 

angrer på selve festdagen) kan i 

fuldt omfang deltage i al den nåde; 

Jesus har forberedt til denne fest. 

For det andet ønsker Jesus, på 

denne dag ikke blot at overøse  

mennesker med frelsende nåde, 

men også med timelige velsignelser; 

og dette gælder både for enkelt-

personer og for fællesskaber, 

eftersom Han sagde: ”Menneske-

slægten  får ikke fred, før de kom-

mer til Min kærligheds kildevæld 

som kilde til al hjælp.” 

For det tredje er alle nådegaver og 

velgerninger selv i det størst mulige 

omfang, på denne dag tilgængelige 

for enhver, for så vidt der bliver 

bedt herom med stor tillid. Kristus 

har ikke knyttet en så enestående 

overflod af nåde og velsignelse til 

nogen af de andre former for andagt 

til den Guddommelige Barmhjertig-

hed. 

(Analyse ved kannik Ignacy 

Rozycki, doktor i dogmatisk teologi, 

udnævnt af Johannes Paul II til 

denne opgave.). Oversat til dansk 

med tilladelse. 
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MEDDELELSER FRA MENIGHEDSRÅDET 
 

Kirkens regnskab for 2017 samt budget for 2018 er nu udarbejdet og videresendt 

til Bispekontoret. Vi vedlægger her en samlet oversigt til orientering, og som vi 

senere vil fremlægge ved et menighedsmøde, hvor det vil være muligt at drøfte 

de enkelte indtægts- og udgiftsposter. Datoen for mødet er endnu ikke helt 

fastlagt, da regnskabet først skal endelig godkendes af Bispekontoret. 
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TIRSDAGSKLUBBEN 

TIRSDAG DEN 24. APRIL  

KL. 14.00-16.00 

 

Pleje og omsorg efter 

reformationen 

Hvem tog sig af syge og svage, efter 
at de karitative ordenssamfund og 
andre katolske grupper med fokus 
på omsorg måtte forlade landet? 

Susanne Malchau, som er uddannet 
sygeplejerske, har i forbindelse 
med sin Ph.d. forsket i netop dette 
spørgs-mål, og hun vil fortælle om 
især St. Joseph-søstrenes virke i 
Randers for syge og svage. 

Ved sæsonens afslutning. 

Nu, hvor der kun er et enkelt 
arrangement tilbage af Tirsdags-
klubbens program for foråret (Se 
ovenstående arrangement med 
Susanne Malchau), er det tid til en 
slags status over den forløbne 
sæson.  
 
Efter markeringen af reformations-
året i 1517 har møderne fokuseret 
på nogle af de negative konse-
kvenser, som det voldsomme opgør 
med Den katolske Kirke førte med 
sig – ikke mindst inden for omsorg 
og pleje af syge og ældre. Som 
afslutning på sæsonen har vi såle-
des gennem oplæg og diskus-sioner 

set, hvordan stadig flere plejeop-
gaver lukkes ned og fjernes fra det 
offentlige system og varetages her i 
2018 af en lang række frivillige – 
både organisationer og familier.  

Såvel de velkendte hjælpeorganisa-
tioner som en række nye har måttet 
tage plejeopgaverne på sig. 

Problemerne og nogle bud på 
løsninger af de helt aktuelle ”udfor-
dringer” har været rammen om de 
seneste møder i Tirsdags-klubben, 
og det sidste temamøde i denne 
sæson vil præsentere en historisk 
redegørelse med overskriften Pleje 
og omsorg efter reformationen. 
Susanne Malchau, sygeplejerske og 
Ph.d. vil fortælle om især St. Joseph-
søstrenes virke i Randers for syge 
og svage. 

Selvom de problemer, som 
Tirsdagsklubben har beskæftiget 
sig med, er alvorlige og svære at 
forholde sig til, har møderne været 
varme og hyggelige, og de 15-20 
medlemmer, der som regel har 
deltaget, har bidraget til den 
positive stemning, der jo altid 
opstår, når man føler, at man sidder 
og bliver klogere og ikke spilder  
tiden. 

Vi håber, at mange flere (uanset 
alder) vil få lyst til at møde op og 
deltage fremover – inspireret af de 
spændende og vedkommende em-
ner, som bliver behandlet. 

 

Flemming Kurdahl 
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BEKENDTGØRELSER 

 

Afdøde: 

Villy Sørensen:  

Død 10-12-2017  
Begravelse: 14-12-2017 

Krystina Larsen:  

Død 12-02-2018  
Bisættelse 19-02-2018 

Herre, giv de døde den evige hvile 
og lad det evige lys lyse for dem, de 
hvile i fred. 

Barnedåb 

Alison Maria Cirillo: 
 
Døbt 02-12-2017 

Tillykke til den nydøbte og hendes 
familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTADRESSER 
 

Hjemmeside:  

www.katolsk-randers.dk  

E-mail: 

jesuhjerte.kirke@gmail.com  

Tel: +45 86429730 

Torsdag er kontoret lukket. 

 

Sognepræst:  
p. Stefano Tarquini 

Thorsgade 22, 8900 Randers C.  

E-mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com 

Tel: +45 91 45 76 15  

Menighedsrådsformand:  
Anne Nielsen 

E-mail: annekir.nielsen@gmail.com 

Tel: +45 8643 4749 

Regnskabsfører:  
Anne Marie Gulmann 

E-mail: gulmann@dadlnet.dk 

Tel: +45 86398668 

Sognebladets redaktør:  
Annette Høyrup  

E-mail: annette@profeti.dk 

Tel: +45 86277058 
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