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Hvad er sognets rolle og fremtid? Har 

menigheden overhovedet en fremtid? 

Disse presserende spørgsmål bør man 

prøve at finde svar på, for der er rigtig 

meget, som er på spil.  

Den 20. juli 2020 udkom der et 

dokument fra kleruskongregation i 

Rom med titlen ”The pastoral 

conversion of the Parish community in 

the service of the evangelising mission 

of the Church”. Dette dokument 

omhandler sognet og dets 

evangeliseringstjeneste, og det er først 

og fremmest adresseret til præster. Da 

det udkom midt på sommeren, blev 

dokumentet og dets indhold overset af 

mange - ikke mindst her i Danmark. Jeg 

har søgt efter oversættelser af 

dokumentet til dansk eller til de andre 

nordiske sprog, men min søgen har 

været forgæves. Alligevel synes jeg, at 

det er vigtigt, at indholdet af denne 

skrivelse kommer ud til så mange som 

muligt, for det beskæftiger sig nemlig 

med menigheden og er kirkens 

officielle budskab om sognet i 

almindelighed og arbejdet i sognet i 

særdeleshed.  

Hvilken betydning har indholdet for os 

i Jesu Hjerte Kirke? Dokumentet taler 

om den omvendelse, som sognet skal 

gennemgå. Man kan hverken forvente 

immobilisme, modstand mod 

fremskridt eller en hurtig ændring af 

det hele, men derimod en langsom 

ændring af skik og praksis, som er tro 

mod traditionen.  

Jeg vil i denne artikel ikke give et 

resume af hele dokumentet, for man 

kan jo finde det på forskellige sprog på 

Vatikanets hjemmeside, så jeg vil i 

stedet kun fremhæve nogle afsnit, som 

efter min mening er relevante for 

vores kirke. 

Dokumentet indledes med Pavens ord: 

”Hvis der er noget, som bør optage os 



 

 

som troende og forurolige vores 

samvittighed, så er det, at så mange af 

vores brødre lever uden kraften, lyset 

og trøsten fra venskabet med Jesus 

Kristus, uden et troens fællesskab, som 

tager imod dem, uden mening og liv i 

sigte. Jeg håber, at det ikke er angsten 

for at tage fejl, der fylder os, men langt 

snarere angsten for at lukke sig inde i 

strukturer, som giver os en falsk 

beskyttelse, i normer, som gør os til 

skånselsløse dommere, i vaner, som vi 

installerer os i – alt imens der, udenfor, 

er en menneskemængde, der sulter, og 

Jesus selv, der bliver ved med at sige til 

os: "Giv I dem at spise" (Mark 6,37). 

Dette er altså udgangspunktet for alt 

arbejde i menigheden, nemlig ønske 

om at evangelisere. At alle kan komme 

til tro på Jesus Kristus. Ud fra denne 

præmis bør alt sættes i gang.  

Skrivelsen understreger endvidere, at 

sognet ikke skal være et sted for få 

udvalgte, men heller ikke en 

kollektivistisk anonym mængde af 

mennesker, som alle gør det samme, 

på samme tidspunkt og samme sted. 

Dokumentet kalder sognet for 

”fællesskabernes fællesskab”. Dette 

store fællesskab af forskellige faktorer, 

som alle er i fællesskab med den ene 

hyrde, som i sognet er sognepræsten, 

”som er hyrde for det sogn, som er 

ham betroet”. 

“The renewal of evangelisation 

requires a new approach with diverse 

pastoral proposals, so that the Word 

of God and the sacramental life can 

reach everyone in a way that is 

coherent with their state in life.” 

Apropos det pastorale arbejde er der 

brug for diversitet og mangesidige 

pastorale tilbud, som især kan 

medvirke til, at den kristne initiation 

igangsættes: “The Church perceives 

here the need to rediscover Christian 

initiation, which generates new life, as 

it is placed within the mystery of God’s 

own life. In this context, it would be 

useful to establish a mystagogical 

itinerary that genuinely affects 

existence. Catechesis needs to be 

presented as an ongoing proclamation 

of the Mystery of Christ, the objective 

of which is to foster in the heart of the 

baptised that full stature of Christ (cf. 

Eph 4:13) that is derived from a 

personal encounter with the Lord of 

life”. 

Dette dokument giver også nogle 

retningslinjer for den korrekte 

forståelse af lægefolkets indsats i 

menigheden. For eksempel: Når emnet 

menighedsråd drøftes, lyder det, at: 

The Pastoral Council is a consultative 

body, governed by the norms 

established by the diocesan Bishop, to 

define the criteria of its composition, 

the methods of election of its 

members, its objectives and manner of 

functioning. The Parish Pastoral 

Council “possesses a consultative vote 

only”, in the sense that its proposals 

must be accepted favourably by the 

Parish Priest to become operative. 

Når man har læst skrivelsen til ende, 

kan man med Pavens ord konkludere, 

at  

”Sognet ikke er en struktur, der er 

passé; netop fordi denne struktur har 

en stor fleksibilitet, kan den antage 



 

 

mange forskellige former. Dette 

kræver lydhørhed og missionerende 

kreativitet både af præsten og af 

menigheden. Selv om sognet bestemt 

ikke er den eneste institution i 

forkyndelsens tjeneste, så vil sognet 

stadig være "Kirken selv, der lever dér, 

hvor dens sønner og døtre bor" – hvis 

det, vel at mærke, er i stand til at finde 

nye former og til bestandigt at tilpasse 

sig. Dette forudsætter, at sognet er i 

kontakt med familierne og med det liv, 

mennesker lever, og ikke kun er en 

omstændelig indretning uden kontakt 

til folk – eller som er en gruppe 

selvoptagne udvalgte. Sognet er 

Kirkens geografiske tilstedeværelse, 

stedet, hvor man hører Ordet, hvor 

det kristne liv vokser; det er dialogens 

og forkyndelsens sted, det er dér, hvor 

den gavmilde caritas virker, 

tilbedelsens sted, liturgiens sted. 

Gennem alle sine aktiviteter 

opmuntrer og former sognet sine 

medlemmer til at være aktører i 

evangeliets forkyndelse. Det er 

fællesskabernes fællesskab, det er 

helligdommen, hvor de tørstende 

kommer for at drikke, så de kan 

fortsætte vandringen, og det er det 

centrum, hvorfra den stadige 

udsendelse til mission foregår. Men vi 

må se i øjnene, at kaldet til en revision 

og fornyelse af sognene endnu ikke har 

båret tilstrækkelig frugt, sådan at de er 

kommet folk endnu nærmere, er 

blevet steder med et levende 

fællesskab og medarbejderskab, og 

sådan at de orienterer sig helt og fuldt 

mod sendelsen til verden”. 

 

P. Stefano 
 

 

SMITTEN STIGER. FLERE BLIVER 

INDLAGT. FLERE DØR. 
 
Myndighedernes retningslinjer for 

afholdelse af messe og øvrige møder i 

vores kirke strammes med jævne 

mellemrum i takt med, at smittens 

karakter ændrer sig, og vi skal til 

stadighed være opmærksomme på, at 

vi lever op til de stadig skrappere krav, 

som skal imødekommes – ikke mindst 

fordi de falder i tråd med, at både 

præsternes og menighedsrådets 

højeste prioritet er, at alle skal kunne 

deltage trygt i messen i Jesu Hjerte 

Kirke. 

I udgangspunktet er det kirkens 

størrelse, der sammen med 

afstandskravene bestemmer, at der er 

plads til 37 deltagere, når der er 

salmesang, og man kan holde en 

afstand til andre på 2 meter, mens der 

er plads til 74 deltagere, når der 

ikke er salmesang, og man kan holde en 

afstand på 1 meter. 

 

Restriktionerne på antallet af deltagere 

til de to former for messe kræver, at 

siddepladserne er afmærket. Derfor vil 



 

 

I, når I træder ind i kirken, møde en 

dørmand, der minder jer om at spritte 

hænderne af. 

Derefter bedes I gå frem i kirken til 

dørmand nr. 2, som anviser jer den 

plads, I må sidde på. Vi vil gerne fylde 

kirken fra de forreste pladser, sådan at 

vi ikke mister overblikket over, hvor 

der er ledige pladser. 

Ret jer venligst efter anvisningen 

og undlad venligst at diskutere 

det rimelige i, at I ikke selv må 

bestemme, hvor I vil sidde. 

Lad også venligst være med at bruge 

argumentet, at I er familie og derfor 

gerne må sidde sammen. Den regel 

gælder ikke i kirkerummet, for hvis et 

ægtepar sidder sammen, kan vi ikke 

overholde afstandskravet til folk 

bagved eller foran.  

 

Vi undtager kun tilfælde, hvor mindre 

børn og en forælder bør sidde sammen 

og derfor må dele en plads. 

 

HUSK: Hold afstand, når I går op 

for at modtage den hellige 

kommunion! 

 

Når kirken er fyldt, er vi nødt til at 

lukke døren, sådan at vi ikke 

overtræder myndighedernes 

retningslinjer. Vi vil så hænge et skilt op 

på kirkedøren, hvor vi forklarer 

situationen. Er kirken fyldt kl. 10, har 

man stadig mulighed for at gøre et nyt 

forsøg kl 12. 

 

I den forbindelse vil vi minde om, at 

Biskop Czeslaw tidligere har meldt ud, 

at ”på grund af begrænsninger i antallet 

af deltagere i de offentlige 

gudstjenester, vil ikke alle i 

menigheden hver søndag kunne 

deltage i messen. Da det således ikke 

vil være muligt for alle at opfylde 

søndagspligten, anbefales det at deltage 

i en messe i ugens løb”.  

 

HJÆLP OS MED AT FÅ TINGENE TIL 

AT GLIDE 

- for det ser desværre ud til, at det er 

vilkår, som vil fortsætte i meget lang 

tid.  

 

Flemming Kurdahl 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARKERINGSTILLADELSE 
Man har måske bemærket, at der er opsat 

nye parkeringstavler på området bag 

kirken. Tavlerne oplyser om de gældende 

regler og afgifter. 

Såfremt man har oplyst sin bils 

registreringsnummer til p. Stefano eller en anden fra 

menighedsrådet, er der ingen ændringer for den enkelte. 

 

Fra begyndelsen af januar 2021 starter fornyelsen af næste 

års parkeringstilladelser, og som altid går indtægten for salg 

af disse tilladelser til godgørende formål. 

Vi vil løbende orientere om regler, salg og priser, men skulle 

der allerede nu være spørgsmål, kan man henvende sig til p. 

Stefano, Annette, Anne eller Flemming. 

Menighedsrådet 
 

 

AFLAD FOR AFDØDE HELE 

NOVEMBER 2020 
På grund af pandemien er afladsperioden blevet forlænget. 

I år kan man i hele november måned vinde den fuldkomne aflad for 

de afdøde – ikke kun allesjælesdag den 2. november og den første 

uge, som tidligere år. Det er blevet bestemt ved et dekret fra Det 

apostoliske pønitentiari. Afladen opnås normalt ved at bede på 

kirkegården mellem den 1. og 8. november, og også i forbindelse 

med messen i kirken den  2. november. 

 

Det apostoliske pønitentiari udstedte for nylig et dekret om den 

afdøde sjæls traditionelle fuldstændige aflad i skærsilden. Den 

udvidede aflad gælder både for den, der besøger kirkegården og 



 

 

beder for den afdøde mellem 1-8 november, og den 2. november 

under bøn i en kirke eller et kapel. 

Skriftemål, modtagelse af kommunionen og bøn i henhold til pavens 

intentioner er betingelserne for at opnå aflad. 

Hvad angår afladen den 2. november i kirken, er denne aflad også 

blevet udvidet til hele måneden, så de troende kan bede Fadervor 

og trosbekendelsen for sjælene på enhver dag i hele november 

måned. 

CARLO ACUTIS SALIGKÅRET 
 
Carlo Acutis blev saligkåret lørdag 

den 10. oktober i Basilica di San 

Francesco i Assisi. 

Saligkåringsceremonien blev 

forestået af kardinal Agostino 

Vallini, pavelig legat for basilikaerne 

San Francesco og Santa Maria degli 

Angeli, også beliggende i Assisi. 

Carlo Acutis forelskede sig i en 

tidlig alder i den hellige eukaristi, 

som han kaldte en ”motorvej til 

himlen”, og han oprettede en 

hjemmeside 

(www.miracolieucaristici.org) med 

beskrivelse af en lang række 

eukaristiske mirakler verden over. 

Teenageren bad dagligt 

Rosenkransen, gik dagligt til messe 

og gjorde som kateket brug af 

moderne it-teknologi i sin 

undervisning af børn og unge. 

Da Carlo fik stillet diagnosen akut 

leukæmi, sagde han, at han påtog sig 

lidelse for Herrens, Pavens og 

Kirkens skyld, og at han ikke ville i 

skærsilden. ”Jeg vil direkte i 

Himlen!” sagde han. 

Acutis blev født i London 3. maj 

1991 af italienske forældre, og de 

flyttede til Milano, mens han endnu 

var barn. Allerede som lille udviste 

han en stor religiøs hengivenhed til 

stor overraskelse for sine ikke-

katolskpraktiserende forældre. 

Hans mor fortæller til den 

italienske avis Corriere della Sera, 

at fra Carlo var 3 år, spurgte han 

sine forældre, om de ikke skulle 

besøge de kirker, de passerede 

forbi i Milano, og i en alder af 7 år 

bad han om at måtte modtage den 

hellige kommunion. 

”Der lå i ham en naturlig disposition 

for det hellige”, siger hans mor. 

 



 

 

KOMMUNION I CORONA TIDER 
Rom14,1.3.4.6: Den, der er svag i troen, skal I tage imod 

uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den, der 

spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser, og den, der ikke 

spiser, må ikke dømme den, der spiser; Gud har jo taget 

imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? 

Den, der spiser, gør det for Herren; han siger jo Gud tak. 

Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også 

Gud tak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

E-mail: d.denigris@katolsk.dk 

Mobil: +45 81 71 66 70  

 

Menighedsrådsformand: Flemming Kurdahl  

E-mail: flemming.kurdahl@gmail.com 

Mobil: +45 23 30 49 12 

 

Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann, 

E-mail: gulmann@dadlnet.dk 

Tel: +45 86 39 86 68 

 

Sognebladets redaktør: Annette Høyrup 

E-mail: annette@profeti.dk 

Mobil: +45 30 23 23 60 
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