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Hovedet i himlen og fødderne på jorden
Af Kenneth Christensen.

F

or de fleste mennesker er spiritualitet
forbundet med en overbevisning, en idé om at
der er en højere vilje eller
en højere mening med tingene. Det
kan også omfatte en stræben efter
en høj moral, der for eksempel kan
tage udgangspunkt i, at eftersom
det er det samme guddommelige
liv som findes i alt skabt, medmennesker, dyr og planter, skal det alt
sammen behandles med respekt, og
helst på samme måde, som man selv
ønskede at blive behandlet. Eller det
kan også betyde, at man har en bestemt praksis for særlige meditative
øvelser. Som noget entydigt spirituelt står altså navnlig noget, som
dannes og lever i sindet. I lavere
og højere del af mentallegemet, om
man så må sige. Spirituelle følelser,
hvor det hele rystes af overvældende
emotioner om altings sammenhæng
og Guds ufattelige nåde er i vor moderne tid stort set udslettet.

T

il gengæld er grundfæstet spirituelt ved at dukke frem. Det er
langt fra udbredt, men jeg tror, det
vil blive mere almindeligt med tiden. Med grundfæstet menes ting,
som der ikke skal afses tid til, og
som bare indkorporeres i det dagli-

ge. Små hverdagsagtige ting, hvor et
element af spiritualitet skinner igennem. I snart sagt alle andre kulturer
end den protestantiske benyttes en
rosenkrans. Bønner, som bliver til en
indgroet vane og som hæver bevidsthedsniveauet. Det kan også være
bønner før rejser, før spisning, flytning, store beslutninger, tidspunkter,
hvor man bevidst påkalder en højere
bevidsthed for at støtte, inspirere eller beskytte. Pilgrimsvandringer og
klosterretreats vinder indpas hos forholdsvis almindelige mennesker påvirker dem på et dybt plan, som rækker meget længere en selve ”ferien”.

M

editation, yoga eller lignende
er stærkt på vej til at blive
afmystificeret, og dyrket af et meget bredere publikum, som en del
af welness og mindfulness bølgen.
En sund sjæl i et sundt legeme. Og
videnskaben har jo også i mange
omgange påvist det gavnlige i en sådan praksis. Da øget koncentration,
stressreduktion og personlig produktivitet er nogle af gevinsterne, er det
i sigende grad også ved at blive understøttet af erhvervslivet. Men det
gør jo ikke tingene mindre spirituelle, det udligner derimod forskellen
på, hvad der er spirituel praksis, og
hvad der er almindelig hverdag.
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Tillid til Gud
af Karin Joy Wolff

I

min hverdag, er Gud
der hele tiden, som
en ”grundtone” bagved
alting, vævet ind i hver
situation. Sådan oplever
jeg det i al fald, uden at jeg dermed
vil forsøge at påstå at min version
nødvendigvis er den rette og det er
i al fald slet ikke den eneste rigtige..

J

eg tror på, at der vitterligt ER en
gud, og jeg tror på at han/hun er
interesseret i mig, min proces og mit
velbefindende, mig Karin, Holmevej
6 i Moseby. Og jeg tror på, at Gud er
engageret i hver eneste af os. Og vitterligt har en aktiv relation af en art,
til hver eneste sjæl, der nogensinde
har, eller vil komme til at inkarnere
her på jorden.

J

eg har ingen anelse om hvad Gud
egentlig er for en himstregims,
altså jeg tror ikke han er en gammel
hvidskægget mand, og jeg tror heller ikke, at Gud har et køn, men jeg
tror heller ikke de detaljer er særligt
vigtige, og jeg tror det er ok, at kalde
Gud for ”ham/han” bare fordi det er
praktisk.

J

eg er sikker på, han lytter og lever
med mig, hver eneste gang jeg er
glad, og hver eneste sekund jeg ikke
er det, og at han gennem både mine
åndelige og jordiske fæller kanali-
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serer hjælp og vejledning til mig, så
jeg bedst muligt, gennem udvikling
hurtigst muligt kan genvinde den
nære kontakt, jeg er sikker på, jeg
engang havde, men som jeg undervejs i ”indviklingen” tabte af syne.

J

eg tror på vores hellige, omend
ikke særligt almindelige kirke,
som værende et af Guds mange redskaber, til med vores hjælp at kanalisere lys til jorden. Jeg tror, vi er med
til at give et bidrag til lyset i verden
og vi dermed også hjælper os selv
og hinanden, og at det er værdifuldt,
både for os og for helheden.

J

eg tror, vi hver især kan gøre meget gavn, ved at huske at be’ mere
og oftere, for både dyr og mennesker, for der er milliarder derude,
der godt kan bruge mere lys i deres
liv. Så be’, det tager jo kun et øjeblik. For jeg tror på bønnens magt,
når ellers vi vitterligt mener det vi
be’r om. Det sker, at jeg tvivler på
kraften i min egen bøn, men så be’r
jeg mine venner be’ for mig, for det
er sommetider lettere at tro på. Jeg
tror på den ubegrænsede Gud, som
har overskud og vilje til både vores
store og små problemer, så jeg be’r
om hjælp til alt fra p-pladser, flyttehjælp, indtægter, omsorg, opmuntringer, helbred, vejledning og ja alt,
og både for mig selv og andre. Og får

jeg ikke mit ønske opfyldt, så tænker
jeg, at det nok bare er fordi noget
endnu bedre er på vej. Jeg er overbevist om at set ”oppefra” er vi alle
lige vigtige, og derfor kan enhver af
os også forvente at få hjælp. Men
”det ske dig, som du tror”, sagde Jesus, og det er af nok værd at huske, at
det formentlig er et mere omfattende
princip, end man måske lige tænker
over. Tror du at Gud gladelig hjælper
dig med det, der er vigtigt for dig,
kan du tiltrække dig masser af hjælp,
men tror du, at dine små problemer
ikke interesserer Gud, så vil du ikke
så let tiltrække dig hjælp. Men det
siger mere om din tro, end om Gud.

U

den vide hvorfor, har jeg altid
troet, selvom jeg bestemt ikke
er vokset op i et spirituelt miljø, og
både min tro på Gud, som en overordnet kærlig og hjælpsom ”fader”
og min tro på min kirke, som en dej-

lig spirituel ”tankstation” har været
afgørende undervejs i mit liv, og er
med til hver eneste dag, at gøre livet
en smule lettere for mig. Når jeg er
bange, ved jeg at Gud passer på mig,
og når jeg bekymrer mig, takker jeg
for, at Gud også i dag leder mine
skridt, så jeg kommer ”mildest muligt” igennem livet. Når jeg er ked af
det, hælder jeg al min smerte ud til
Gud, og Gud er for mig en ultra god
OG gratis terapeut, som jeg kan betro alt. Ikke at det er nødvendigt, eftersom han allerede ved alt, men jeg
har erfaret, at når jeg selv tør sætte
ord på ”alt det værste”, og samtidig
har en bevidst tanke om, at jeg åbent
har fortalt Gud om dette, så åbner det
sted i mig, hvor igennem oplevelsen
af kærlighed kan strømme ind. Og
når jeg bliver vred på mennesker eller bare på livet i almindelighed, kan
jeg finde på at udbryde: ”Så Gud, jeg
er vred, og du er den eneste jeg kan
nænne for alvor at være vred på, for
alle andre vil føle sig sårede, og jeg
ønsker ikke at såre, men jeg ER vred
og har brug for luft, og SÅ skælder
jeg ud – lige ud i luften, og tror på at
Gud lytter, og det hjælper.
Gud er min terapeut, min trøster,
min vejleder og min bedste ven. Og
selvom jeg bestemt også jævnligt
forsvinder væk i hverdagens travlhed og livets støj, ja så er det der
alligevel altid, grundtonen bagved
alting, Gud, som elsker mig. Og dig.
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Et esoterisk husalter og feng shui
Stykket sammen af Kenneth Christensen

I

vore dage forstår man
som regel udtrykket
husalter som hjemmets
tv-apparat. Næsten som
om, man godt ved at al
den opmærksomhed, dette stykke elektroniske interiør bliver
tildelt, vel nok var bedre givet ud,
hvis den var rettet mod noget højere.
Det kunne for eksempel være Gud.

N

u er der jo ingen der siger, at
man skal omdanne ens hjem til
en kirke, men alligevel er det værd at
overveje, om det kunne være en idé
at opføre et lille symbolsk husalter
i ens hjem. En lille overflade, som
ikke skulle bruges til nogetsomhelst
verdsligt, men blot være der som et
ydre symbol på det lille, stille sted i
sindet, hvor Guds nærvær altid findes. Når man så pusler rundet i sit
hjem, vil man uafværgeligt ved synet af den lille helligdom tænke på
den virkelighed i sit eget indre, som
den er et ydre symbol på. Jo mere
energi, som man på denne måde tilfører den indre helligdom, jo mere
vil den vokse, og med tiden vil man
lægge mærke til at den skjulte indre
kraftkilde vil sætte sig igennem i det
almindelig daglige liv. Ved øget intuition, ved styrke og mod i svære
situationer eller ved en uforklarlig
indre ro og vished.
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E

t sådan lille alterplads ville også
være den naturlige plads for de
spirituelle rutiner i ens liv. Det kunne være her man udførte sine daglige
meditationer eller andagtsøvelser.
Det kunne være her man satte sig for
at bede eller blot være stille for et
højere nærvær. I løbet af kort tid vil
freden og roen fra dette sted i hjemmet være mærkbar, og måske vil
denne fred endda så småt tage hele
værelset i besiddelse.

D

et er fuldstændig op til den enkeltes personlige smag og stil,
hvordan dette alter skal se ud eller
udsmykkes. Forfatteren til denne artikel ser frem til den dag, hvor der
bliver et ledigt børneværelse, som
kan indrettes til et fuldt funktionsdygtigt kapel med et aktivt alter. Men
mindre kan også gøre det. Et alter af
den type, som er beskrevet i det forrige, er snarere et passivt alter. Og et
passivt alter, vil typisk være tilegnet
guddommens feminine aspekt.

Et enkelt thai husalter

U

d over dette lille symbol foreEt alter for verdensmoderen
slår han at der står 6 lys. Disse
rofessor van der Stok, som var
repræsenterer
hendes 6 aspekter:
en udstyret højt begavet clairvoyance og indsigt, gav en lille vejled- • Himlens og jordens dronning og
ning til, hvordan et sådan alter kunne
dronning over alle engle
indrettes, ja han anbefalede faktisk,
• Templets ypperstepræstinde for
at der skulle være et sådant i hvert
den guddommelige visdom
eneste hjem.
• Dronning over oceanernes rulan kommer ikke nærmere ind
lende bølger og de fire verdenspå altrets form og størrelse. Om
hjørner
altret skal være rundt eller firkantet, om det skal være en hylde eller • Verdens moder, æterens regent,
beskytteren, helbrederen og trøet bord. Det vil dog være en fordel,
steren
hvis der er luft over altret, så der kan
brænde levende lys.
• Alle mysteriers moder og stedfortræder for alle dyder
å altret ligger der en lille medaljon, et lille symbol, som er sam- • Den jomfruelige beskytter af det
mensat af tre cirkler i hver sin farve.
højeste mysteriums helligdom
en første cirkel gløder med
ed disse 6 aspekter prøver van
skønheden fra pink-rosa, som
der Stok at udsige det uudsistår for åbenbaringen af verdens ska- gelige med risiko for at nogen vil
belse og er fundamentet i det gud- tage hans udsagn bogstaveligt. Man
dommelige feminine.
kan tage dem som en slags tankesæd
en anden cirkel er dyb blå, og eller bare lade dem være som et abudtrykker kilden til det gud- strakt udtryk for, at der udgår seks
distinkte kræfter fra det guddommedommelige visdoms dyb.
lige feminine, som er langt over vor
en tredje cirkel betegner det
forestillingsverden.
store mysterium, og tilkendegiet er ikke henves ved purpur-violet.
sigten, at der
an der Stok lader det være op til
skal ske noget aktivt
den enkelte, hvordan dette bilved dette alter, det
lede skal gengives. Da det guddomskal bare være, og
melige feminine i sin natur er ikkepå den måde være
skabt, ville det være selvmodsigende
en refleksion af henat give nøjagtige dessiner på, hvordes væren.
dan medaljonen skal se ud.

P
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Placeringen ifølge feng shui
ilstedeværelsen af et husalter udtrykker på en måde et ønske om
klarhed og oplysning. At symbolet
for den indre guddomsgnist stilles
frem i hjemmet viser, at man ønsker
indsigt og forståelse af det, som er
virkeligt.

T
I

følge den klassiske kinesiske feng
shui lære, kan hjemmet ‒ eller det
enkelte værelse i hjemmet ‒ inddeles i en række områder, huse. Hvert
af disse huse er
betegnet ved et
element og illustreret ved en
kvalitet. Illustrationen viser
disse huse skematisk. Et sådan skema kaldes en bagua.
Hvis man bor i
et hjem som er
firkantet (hvad
der nok er det
mest almindelige), strækkes figuren ud, til den er
firkantet. Hovedindgangen er altid
langs den væg hvor huset 1 befinder sig. Huset, der har nummeret 9,
er således altid modsat hoveddøren,
ligesom alteret langs en kirkes østvæg, når man går ind ad vestdøren.

H

vordan ens hjem skal indrettes i henhold til de 9 huse og
hvad disse huse står for, vil jeg ikke
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komme nærmere ind på her. Blot vil
jeg nævne, at det niende hus, ild, vil
være det bedste sted for et husalter.

D

et er ildens natur at kaste lys,
også i overført forstand. Ilden
repræsenterer klarhed, forståelse og
oplysning. Hvis det derfor er åndelig oplysning, som man higer efter,
er dette det rigtige sted, at anbringe
symbolerne for denne aspiration: religiøse genstande, levende lys, ceremoniel aktivitet.

D

a husaltret
som nævnt
kan ses som en
eksternalisering
af en indre åndelig virkelighed, vil kraften,
som udgår herfra, forstærkes
og styrkes i sin
harmoni, når
man ved lokationen af altret
arbejder sammen med de
naturlige kræfter, som kinesiske vismænd igennem endeløse studier har
kortlagt i bygningens arkitektur.

D

a vi nu er børn af den globaliserede tidsalder, er det vort
privilegium, at finde inspiration fra
mange forskellige steder og udvælge
bedste elementer til at hjælpe os til at
finde vor egen vej i livet og nå vort
mål.

Regionalbiskoppens hjørne
Af Uffe Børjesen.

Biskop Maurice Warnon er gået
ind i lyset
fter en lang tid med svækket
fysik og deraf følgende behandling gik biskop Maurice ind i lyset
d. 23.marts 2011. Maurice Warnon
blev født i den belgiske by Uccle i
april 1937. Han blev døbt i Liberal
Katolsk Kirke i 1948, blev præsteordineret i 1965 og bispekonsekreret
i 1976. I den verdslige del af sit liv
arbejde han med konsulentvirksomhed og computerteknologi, og deltog
i de første udviklingsbølger indenfor
Computer Science, som vi i dag nok
har svært ved at forestille os at leve
uden resultaterne af.

E

G

ennem de mange år han var
tilknyttet LKK arbejdede han
bl.a. med at systematisere undervisningen af ordinationskandidater
i Liberal Catholic Institute of Studies og var gennem 14 år sekretær
for kirkens juridiske komité. Efter
bispekonsekrationen fungerede han i
perioden 1977 -1988 som hjælpebiskop i Belgien og i 1988 udnævntes
han til regionalbiskop i Belgien, da
landet blev en selvstændig kirkeprovins i LKK. Biskop Maurice var en
kort tid regionalbiskop, ex officio, i
Danmark. Fred og lys velsigne ham
på den vej han har valgt at følge.

S

om kirkens lovgivning forskriver, er bispesynoden i disse dage
i gang med at nominere og udpege
en ny præsiderende biskop. Det er
for tiden 10 biskopper, der udgør den
synode, som skal udpege en ny præsiderende biskop; Jean-Pierre i Congo, Michael og James i USA, Marc i
Belgien, Peter og Gert Jan i Holland,
Allan i England, Sten-Bertil og Evert
i Sverige og mig, her i Danmark.

P

roceduren som følges er ret enkel; synodens medlemmer kan
indstille enhver anden biskop, der
selvfølgelig skal acceptere at blive
indstillet til nominering. Hvis der
kun er 1 biskop, som indstilles, skal
der foretages en hemmelig afstemning, blandt synodens medlemmer,
som tilkendegiver synodens accept
af den nominerede kandidat. Hvis
flere end tre biskopper, indstilles,
skal der vælges mellem de 2, der har
flest indstillinger. Der foretages en
hemmelig afstemning blandt synodens medlemmer og ved stemmelighed, vælges den kandidat, som har
været konsekreret i længst tid.

A

fstemningsperioden
udløber
den 4. juni 2011, hurtigst derefter vil den nye præsiderende biskop
blive præsenteret på vores hjemmeside www.lkk-dk.dk
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D

Facebook

e af medlemmerne, der er på
facebook, vil jeg gerne opfordre
til at finde og tilslutte jer gruppen Liberal Katolsk Kirke – Danmark. Det
er ikke fordi der som sådan SKAL
ske noget specifikt derinde, jeg skriver lidt nyheder af og til, men det er
jo en fin mulighed for at vi kan udveksle med hinanden, og enhver er
meget velkommen til at opslå interessante aktiviteter, anmelde en bog,
stille spørgsmål, komme med kom-

mentarer osv., og så giver det os jo
en mulighed for på denne vis, i højere grad at lære hinanden at kende,
på tværs af det lille land. Så får vi
se hvad det kan udvikle sig til. Ud
over vores fornøjelse, kan vi måske
også være med til, at gøre LKK til en
mindre velbevaret hemmelighed, og
DET ville være en god ide. Så vær
med til at gøre os synlige, også på
facebook. Så med håb om at se flere
af jer derinde.
Karin Joy Wolff

Påskesøndag i Århus fik Danmark en ny subdiakon, da Karin Joy Wolff blev
ordineret.
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Sommersamling og præstevielse i Sverige
Af Kenneth Christensen

L

iberal katolsk
kirke i Sverige inviterer hermed til sommersamling i Heds
skola nord for
Köping fra sønd.
d. 17. – onsd. d. 20. juli 2011.

P

rogrammet vil indeholde gudstjenester, foredrag, filmforevisninger og hyggeligt samvær samt
mulighed for liturgisk træning for
dem, som er eller ønsker at blive aktive i koret.

P

risen kommer til at ligge på 400
SEK (ca. 340 kr.) pr. person pr.
dag. Dette indkluderer overnatning i
sovesal samt morgenmad, frokost og
aftensmad.

F

or dem, som ønsker at overnatte på anden måde, findes der
Bed & Breakfast i nærheden. Dette
forudsætter dog adgang til bil. For
dem, der således ønsker alternativ
overnatning, bliver prisen 250 SEK
(ca. 215 kr.) pr. person pr. dag. Dette dækker måltiderne, som angivet
ovenfor.

M

an kan også deltage i en eller flere dage. Man kan f.eks.
ankomme lørdag den 16. og endog
overnatte fra onsdag den 20. til torsdag den 21. Ekstra overnatninger

koster 200 SEK (ca. 170
kr.).

F

or mere detaljeret
information vedrørende program og aktiviteter m.m. samt for tilmelding, skriv venligst
til krister.fast@lkk.se

E

fter sommersamlingen er der
mulighed for at fortsætte til Skt.
Uriel i Härjedalen, hvor Birgit Adelsteen Ljungdahl
fra Hillerød vil
blive præsteviet fredag d. 22.
juli af biskop
Evert Sundien.
Da det kræver
en del udrustning at tage ud
i vildmarken,
anbefales det at
læse om – og se billederne fra – Skt
Uriel her: www.algonet.se/~sundien

D

er bliver efterfølgende en længere zen-meditationsretreat i
Skt. Uriel under ledelse af biskop
Evert Sundien fra tirsdag 26. juli.
Deltagelse forutsætter god meditationspraksis. For information og tilmelding i meditationsretreaten kontakt venligst biskop Evert på mail:
biskop.evert@lkk.se
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Nyheder og program
Marts – juni
Helligåndskirken,
København
Nyt fra Helligåndskirken
Udsendelse af Sanctus
Helligåndskirkens menighedsråd har
besluttet, at renovere den efterhånden meget store liste af modtagere,
for ikke at bruge medlemmernes
bidrag på at sende magasinet ud til
mennesker, som ikke er interesseret.
Kontingentbetalende medlemmer
vil fortsat få Sanctus tilsendt med
posten. Interesserede kan mod et
mindre årligt gebyr på 50 kr. også få
bladet tilsendt. Beløbet kan indsættes på konto 8411 4091013.
Endelig er der mulighed for at få
Sanctus tilsendt som en pdf-fil med
e-mail. Hvis du vil have magasinet
elektronisk, kan du sende en mail til
kenneth@lkk-dk.dk.

Lørd. d. 20. august,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 21. august,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag i festugen for
Marias optagelse i himlen. Farve:
Hvid.
Lørd. d. 3. september,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 4. september,
kl. 11.00
Sangmesse, 11. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: dømmekraft.
Lørd. d. 17. september, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 18. september, kl. 11.00
Sangmesse, 13. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: gode gerninger.

Tjenesteliste
Kathrinebjergvej 11, 2665 Vallensbæk Lørd. d. 1. oktober,
kl. 19.00
Lørd. d. 6. august,
kl. 19.00 Helbredelsestjeneste og sakramental
Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.
velsignelse.
Sønd. d. 2. oktober,
kl. 11.00
Sønd. d. 7. august,
kl. 11.00 Sangmesse, søndag i festugen for
Sangmesse, 7. søndag i Trinitatis. Sankt Michael og alle engle. Farve:
Farve: rød. Motto: Renhed - en dag hvid.
viet Helligånden.
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Lørd. d. 15. oktober,
kl. 19.00
Foredrag ved Karin Joy Wolff: Religion og psykologi herefter helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.
Sønd. d. 16. oktober,
kl. 11.00
Sangmesse, 17. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: åndelig udvikling
Lørd. d. 29. oktober,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 30. oktober,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag i festugen for
Sankt Rafael. Farve: hvid.

Maria Magdalene kirkecenter
Nordsjælland
Nyt fra Maria Magdalene
Endelig en præst i Hillerød
Den 22. juli bliver Birgit endelig
præsteviet og har herefter mulighed
for selv at forrette messer i sit kirkerum i Hillerød. Jeg har i et par år lejlighedsvis tjenestgjort i Maria Magdalene og har trænet Birgit op, og
det er med fuld fortrøstning, at jeg
nu overlader den ceremonielle drift
til Birgit. Birgit er meget hengiven,
og om Gud vil, vil der opstå et stærkt
åndeligt center på Hansensvej.
Kærlig hilsen og held og lykke, Kenneth

Tjenesteliste
v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød

Sankt Knuds kirkecenter
Storstrøm
v/ Uffe Børjesen, Knudsskovvej
73 B, 4760 Vordingborg
Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 2446 0874.

Sønd. d. 25. september, kl. 11.00
Sangmesse, 14. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: hjertets fornyelse.
Sønd. d. 30. oktober,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag i festugen for
Sankt Rafael. Farve: hvid.
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Sankt Rafael kirkecenter
v/ Natascha Høyer, Walkendorffsvej Midtjylland
88, 5700 Svendborg
v/ Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643
Ring venligst for nærmere oplysning Ans By
om tjenester på 6325 5015
Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 8684 1848
Sankt Mikael kirkecenter, Fyn

Sankt Gabriels Kirke, Århus

Tjenesteliste
Lysets Hus, Posthussmøgen 11C,
8000 Aarhus C
Sønd. d. 4. september,
kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, 11.
søndag efter Trinitatis. Farve: grøn.
Motto: dømmekraft.
Sønd. d. 2. oktober,
kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, søndag i festugen for Sankt Michael og
alle engle. Farve: hvid.
Sønd. d. 13. november, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, 21.
søndag efter Trinitatis. Farve: grøn.
Motto: udholdenhed.
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Sankt Maria Kirken,
Aalborg
Nyt fra Sankt Maria Kirken
Desværre har vi måttet acceptere
at Jan pga. stigende arbejdspres
har bedt om orlov fra sin rolle som
præst, og det er vi naturligvis både
forstående overfor, og kede af, på en
og samme tid.
MEN, det skal ikke og vil ikke betyde at vi i Maria Kirken skal skære
ned på vore aktivitet, faktisk er det
lige nu sådan at vi i det kommende
efterår kan glæde os over at have tjenester hver måned.
Men hjælp fra Uffe, Kenneth og
Heinrich, så vil efteråret hænge fint
sammen, og på et eller andet tidspunkt i 2012 vil vi i Nordjylland få
endnu er præst, så der er bestemt
masser af gode messer foran os.

Lørdag den 10 september indleder vi
efteråret med et medlemsmøde, og
vi vil meget gerne opfordre alle der
kan til at deltage, så vi sammen kan
snakke om, hvad vi hver i sær måtte
have af ønsker til vores kirke.
Vi skal også have en snak om hvordan vi rent praktisk får tingene til at
fungere, nu såvel som fremover, så
de praktiske dele af vores kirke fordeles så bredt som muligt, og så vi i
så høj grad som muligt kan opleve
at kirken er vores fælles projekt. Der
vil også være et par nye ideer og tanker, vi i fællesskab skal vende og så
vil dagen slutte med en helbredelsestjeneste, forrettet af Uffe. og ja, selvfølgelig også en kop hygge-kaffe.

Tjenesteliste
Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal,
indgang ved posthuset, Torvet 5,
9400 Nørresundby
Lørdag d. 10. september, kl. 14.00
Medlemsmøde og helbredelsestjeneste v. Uffe

Søndag d. 9. oktober,
kl. 11.00
Sangmesse, 16. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Retfærdighed
Lørdag d. 12. november, kl. 14.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Søndag d. 13. november, kl. 11.00
Sangmesse, 21. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Udholdenhed.

Vor Frue & alle engle kirkecenter
Støvring
v/ Asbjørn From Jørgensen, Vestre
Allé 6, 9530 Støvring,
Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 9837 3401

Søndag d. 11. september, kl. 11.00
Sangmesse med sakramental procession, søndag i festugen for Marias
fødsel. Farve: hvid.
Lørdag d. 8. oktober,
kl. 14.00
Foredrag ved Kenneth Christensen:
Den kristne trosbekendelse i esoterisk forståelse. Herefter helbredelsestjeneste.
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Hvad er Liberal Katolsk Kirke?
• En kirke for det åndeligt søgende menneske.
• En kirke med en dyb og ubetinget respekt
for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold.
• En kirke der anerkender alle religioner
som ligeværdige og udgået fra det samme
guddommelige ophav.
• En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab.
Liberal katolsk kirke er et selvstændigt og
uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og teosofferne
J.I. Wedgwood og C.W. Leadbeater.
Liberal katolsk kirkes tradition omfatter
læren om involution og evolution, karma
og reinkarnation, samt læren om verdens
indre styre: mesterhierarkiet.
Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet
af Kristus selv og videreført fra biskop til
biskop som den apostoliske succession.
Denne har liberal katolsk kirke i fuld gyldig form fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England.
Liberal katolsk kirke er en fri universel
kirke, der ser det som sin hovedopgave:
• at videreføre Kristi kærlighedsarbejde
for menneskehedens udvikling.
• at være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv
sakramenter. Disse er en uvurderlig hjælp
til selvhjælp og åndelige udvikling.
• at delagtiggøre mennesker i den ubegrænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia.

Liberal katolsk kirke arbejder med
ceremoniernes indre væsen og åndelige
funktion gennem et bevidst samarbejde
med englehierakiet. Denne viden hviler
på åndsvidenskabelig forskning og på resultaterne fra clairvoyante undersøgelser.
Disse har afsløret kristuskræfternes måde
at arbejde på og har givet en dyb indsigt i
ceremoniernes skabende kraft samt deres
mystik og magi.
Liberal katolsk kirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derigennem, via den ældgamle, katolske ceremonielle arbejdsform, et
forum for at arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme.
Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke,
befriet fra klassiske dogmer som Gudsfrygt og syndighed. Den erkender, at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det
er kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst,
indtil den fuldt ud manifesteres i den enkelte, og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås.
Liberal katolsk kirke påpeger, at Guds
moderskab og Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium.
Denne balance opleves blandt andet ved,
at mænd og kvinder i liberal katolsk kirke
kan ordineres til præster og konsekreres
til biskopper på lige fod.
Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis, og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.

