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Syvende søjle repræsenterer 7. 
stråle for orden. Hele kirkens 

ceremonielle ritus, hører hjemme i 
denne søjle. 

Her har jeg blot overfladisk be-
rørt tre af kirkens syv søjler. 

Derudover er der fire andre søjler. I 
alt 7 søjler, som med hver sin kraft 
og energi, udgør vores kirkes sam-
lede opretholdelse. Er der uorden i 
blot én af disse energimæssige søj-
ler, så kan det mærkes i hele orga-
nisationen. Dette stiller store krav til 
lederskabet, ja til os alle.  

I dette nummer af Sanctus er fokus 
på et aspekt af den syvende søjle, 

dvs den måde Liberal Katolsk Kir-
ke arbejder med de bagvedliggende 
energier, kanaliseret til verden via 
en bevidst ceremoniel handling. At 
undervise i den ceremonielle magi 
og vores bevidste, passionerede, og 
aktive medarbejderskab i dette, var 
for vores grundlæggere et centralt 
fokuspunkt. 

Velkommen til og rigtig god for-
nøjelse med læsningen. 

7 søjler

Visdommen har 
bygget sit hus, til-

hugget sine syv søjler, 
Ordsprogenes bog, ka-
pitel 9.

Jeg arbejder for, at Liberal Katolsk 
Kirke i Danmark skal være som 

et visdommens hus, der nænsomt 
nærer, beliver og styrker alle, som 
træder ind over dens dørtærskel. For 
mig, er vores kirke bygget op af syv 
søjler, eller syv grundenergier, som 
alle har hver deres funktion og alle 
er ligeværdige. 

Dette er en energimæssig måde at 
tænke organisation på. Jeg me-

ner, det er vigtigt, at vi tænker ener-
gimæssigt i alle de forhold, vi har i 
kirken, da det i bund og grund er en 
energikirke, vi arbejder med. 

Første søjle repræsenterer 1. stråle. 
Det er bl.a. hele kirkens samlede 

lovstof, som hører hjemme i denne 
søjle, som en energivirkelighed, der 
skal være synlig og transparent. 

Anden søjle repræsenterer 2. 
stråle for kærlighed visdom. 

Det er Kristi kærlighed, inspiration 
og vilje, der skal gennemstrømme og 
gennemtrænge alle aktiviteter i kir-
ken og alt hvad vi foretager os. 

Forord
Af Biskop Jan
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I begyndelsen af Hod-
sons lille bog the 

Priestly Ideal1 står føl-
gende: "Når et kirkeligt 
ritual er beskrevet kor-

rekt og omhyggeligt, især hvis det 
oprindelig er formuleret af et men-
neske med åndelig erfaring og ok-
kult indsigt, vil have en stærk effekt, 
når det udføres korrekt, ærbødigt og 
trofast."

Denne viden er udgangspunkt for 
enhver præstelig handling. Når 

man som præst står ved altret iført 
mærkeligt tøj og fægter med armene, 
samtidig med at man siger ting, som 
ikke er umiddelbart tilgængelige for 
det moderne menneske, kan man 
ikke udelukke, at en tvivl dukker op 
hos såvel præsten som menigheden. 
Giver det her overhovedet nogen 
mening? Hvis det handler om ånde-
lig udvikling, er det så ikke bedre at 
bruge tiden til at gå til kernen – den 
inderste kerne i selvet – og forsøge 
at udvikle på denne ved åndelige 
øvelser af forskellig art, meditation, 
yoga, naturvandring, studier, eller 
andet?

Her må vi holde fast i, at det ene 
ikke nødvendigvis udelukker 

1 Geoffrey Hodson, the Priestly 
Ideal; the Saint Alban Press, 1971

det andet, men at det tværtimod, 
styrker hinanden. Jo mere man styr-
ker sin åndelige udvikling og skær-
per sin forståelse for åndelige ting, 
jo bedre kan man være aktiv deltager 
i kirkens tjenester. Hvad enten det nu 
er som celebrant eller menighed.

Dette betyder ingenlunde at man 
som spritny og spejlblank del-

tager i en tjeneste ikke har noget at 
bidrage med overhovedet. Enhver 
enkelt lille åndelige anstrengelse for 
at forstå giver et bidrag til den sam-
lede effekt af tjenesten. Efterhånden 
som man så kommer ind under hu-
den på teksterne og melodierne og 
får en forståelse for betydningen af 
at gøre korsets tegn, for hvorfor man 
nogle gange skal stå op, andre gange 
sidde, og ind imellem sågar også 
knæle (om ikke andet, så i hjertet), 
vil erkendelsen af den dybere me-
ning vokse. Denne træning og for-
ståelse i ceremoniel magi vil natur-
ligvis påvirke graden af ens bidrag.

Dette gælder naturligvis også 
– og især – for præsten. Når 

man indleder præstegerningen, vil 
man naturligt nok bruge en meget 
stor del af sin energi på at sikre sig, 
at ceremonien udføres korrekt. Og 
der er sandt at sige ganske mange 

Ceremoniel magi i LKK
Af Kenneth Christensen
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detaljer at holde styr på. Men efter 
en periode, vil disse ting fæstne sig, 
og præsten vil have nogenlunde styr 
på disse detaljers hvordan. Herefter 
vil præstens indsigt i disse detaljers 
hvorfor i stadig højere grad påvirke 
effekten af ritualet.

Igen er det værd, at notere sig, at 
uanset, hvor uøvet en ny præst er 

og uanset, hvor lidt denne endnu af 
egen indre erfaring ved, hviken virk-
ning ritualerne har, så vil den basale 
virkning – forvaltningen af sakra-
men – altid finde sted på den rigtige 
måde. Der er sat en sikring ind i hele 
systemet, som sikrer at dette altid 
sker.

For at kunne øge sin effektivitet 
som præst eller menighed kan 

man starte med den attitude man har, 
når man går ind til arbejdet. 

Forberedelse til tjenesten

Det gælder om at iklæde sig et 
rigtigt mindset, som det hed-

der på moderne dansk. Forsøge efter 
bedste evne at holde fokus på tje-
nesten, ordene og bevægelserne, og 

lade ting, der hører den ydre verden 
til, forblive dér for en stund. Præ-
steskabet har selvfølgelig den hjælp 
i denne henseende, at de ifører sig 
de særlige kirkeklæder, der absolut 
ikke har noget med den ydre verden 
at gøre, og dermed vil fremtoningen 
hjælpe til at være til stede. Herefter 
skal fokus blot ligge på at udføre ri-
tualet så perfekt og koncentreret som 
muligt.

For at hjælpe menigheden til at 
komme i en lignenede sindstil-

stand, kan man fastsætte, at selve 
kirkerummet umiddelbart før tjene-
sten ikke skal bruges til andet end 
meditation og forberedelse. Så må 
almindelig snak vente til bagefter. 
Desuden vil den jomfruelige stilhed, 
der hersker i et kirkerum før en tje-
neste, hvor energien fra sakramentet 
– Herrens legeme – der opbavares i 
tabernaklet (alterskabet) samt kraf-
ten fra de syv ståler, foruden forvent-
ningen fra englene og de usynlige 
deltagere i den kommende tjeneste 
oplade rummet med en elektricitet,   
giver sjælen et livgivende bad.

Det, der skal være målet for alle 
aktive deltagere, hvor fjernt det 

end må forekomme, er at fastholde 
et bevidst fokus på intentionen bag 
ordene og handlingerne – den dybe-
re mening. Det forekommer somme 
tider, at man griber sig selv i at sige 
eller synge ritualets foreskrevne ord, 
mens tankerne kredser om noget helt 
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andet. Så er det fordi rutineknappen 
er slået til. Og den skal man så slå fra 
igen, så snart, man bliver opmærk-
som på det, så effekten af tjenesten 
igen kan øges – den indre såvel som 
den ydre.

På denne måde bliver hele tjene-
sten som en medition i bevægel-

se. Man skal have in mente, at ikke 
et ord, ikke en bevægelse, er lagt ind 
i ritualet uden at det har en specifik 
betydning og klar hensigt.

Jo større kendskabet til denne bag-
vedliggende hensigt og betydnin-

gen af de forskellige led i tjenesten 
står klart for deltagerne, jo stærkere 
vil effekten af tjenesten blive. 

Og igen, det er ikke kun præsten, 
som har gavn af at kende til det. 

Alle deltagere vil føle større tilfreds-
stillelse ved at vide, hvorfor man gør 
som man gør, og derved mere aktivt 
og bevidst bidrage til at skabe den 
effekt, der er hensigten.

Attituden

Her er der også en ting, man skal 
være opmærksom på, når tin-

gene rigtigt spiller for en: Følelsen 

af selvtilfredshed. Hvor er jeg god i 
dag. Hvor rammer jeg tonerne godt. 
Hvor er jeg vaks til at udføre mit 
hverv som altertjener. Denne slags 
følelser har det med at modarbejde 
det ønskede resultat, da tjenesten er  
en 100 % uselvisk forestilling. Duk-
ker følelsen selvgodhed alligevel op, 
gælder det om hurtigst muligt at ofre 
den ofre den for Kristus. Ham være 
æren.

Når vi deltager i kirkelige ritualer 
har det flere formål. Ét kunne 

være at fremme ens åndelige ud-
vikling. At dette sker er hævet over 
enhver tvivl. Og dette er ikke kun 
behageligt, der er mange ting, der 
bliver ryddet op i. Et andet formål, 
kunne være at bidrage til at kanalise-
re åndelig kraft fra Kristus ned over 
verden. Man kan sige, at deltagerne, 
hver især fungerer som en slags ned-
løbsrør for denne kraft. Når man 
kommer til den erkendelse, at man 
er en sådan kanal for Kristi kraft, 
kommer spørgsmålet: hvordan kan 
jeg fremstå som den optimale kanal?

Hodson har en liste over 15 uøn-
skede egenskaber og deres 

ønskværdige modpartparter, se næ-
ste side.

Igen, det handler om en stræben. 
Det vigtige er at man har en inten-

tion om at blive en god kanal. Man 
skal ikke begynde at slå sig selv 
oven i hovedet, hvis det ikke lykkes.
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 Selvbevidsthed og en følelse af 
vigtighed

  Skødesløshed 

  Automatiske handlinger 

  Ineffektive bevægelser 

     Mekaniske handlinger 

 Ikke fuldkommen interesse 

   Manglende vilje til at huske 

  Ligegyldighed over for parafy-
sisk og åndelig effekt

  Manglende kendskab til ok-
kulte ritualer 

 Manglende mental og åndelig 
forberedelse

  Hel eller delvis manglende bøn 
og meditation  

 Uærlighed i forretning menne-
skelige relationer

 Urenhed i sind, følelse og 
levned 

 Uren krop og beklædning 

  Ufuldkommenhed hvad angår 
kanalisering

 Selvforglemmelse og overgi-
velse

 Opmærksomhed 

 Fuld intention baseret på viden 
og realisme

 Tydelige bevægelser 

 Bevægelser, der skaber maksi-
male resultater

 Målrettet hele vejen igennem 

 Huskeregler, noter 

 Voksende erkendelse 

 Viden opnået ved at studere 
formålet med alle dele af cere-

monien

 Meditation, hengivenhed , 
stilhed

 Regelmæssig kontemplation 
og personlig bøn før hver 

ceremoni

 Absolut ærlighed 

 Selvrenselse  

 Badning, rent linned og kost 
og gode vaner

 Fuldkommengørelse af kanali-
sering, det store ideal at stræbe 

efter og opnå
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Korset tegn

Det første man gør, når man kom-
mer til kirken, er med stærk in-

tention at foretage den indledende 
rensning med vievand og korstegn. 
Dette tegn kan have flere betydnin-
ger for den enkelte, og da LKK har 
som sit adelsmærke, at lade den en-
kelte finde sin egen vej, vil følgende 
forklaring kun være en mulighed 
blandt flere.

Når man gør korsets tagn, bør det 
gøres bevidst og ikke sløset. 

Den lodrette bevægelse oppefra og 
ned betegner den umiddelbare ned-
strømning af åndelig kraft, som gen-
nemtrænger hele personligheden. 
Den vandrette bevægelse står for 
de mere materielle sider af sjæl og 
krop, som denne spirituelle energi 
og kraft går ned i.

Samtidig antyder dette kors for-
eningen af den menneskelige 

sjæl og den højeste guddom. Dette 
tegn bør derfor udføres som et ty-
deligt, ligarmet symbol, der med sin 
energitilførsel til sind og krop giver 
en god begyndelse til det arbejde, 
der skal påbegynde.

Påkaldelsen

Ordene i Faderens, Sønnens og 
Helligåndens navn indleder alle 

kirkens tjenester, og det er i kraften 
fra navnet på den treenige Gud, at vi 
udfører arbejdet. Med fremsigelsen 
af påkaldelsen forbinder vi os med 

Kirkehistorien er fuld af folk, der 
har slået sig selv (og hinanden) 

oven i hovedet, fordi idealerne ikke 
lod sig virkeliggøre. Hvis vi virkelig 
kunne leve op til idealerne, var vi 
fuldkomne, og var vi fuldkomne, var 
vi ikke her i livets skole.

Selv om vi ved, hvad der skal til, 
for at blive fuldkomne kanaler i 

det ceremonielle arbejde, vil vi ofte 
glemme, eller der kan ske et eller 
andet i det ydre liv, som bevirker, at 
man ikke kan leve op til de 15 gode 
regler. For eksempel man kan af for-
skellige grunde være forsinket til en 
tjeneste, og man lister sig hurtigt og 
stakåndet ind på en af de bageste 
pladser med en følelse af pinlighed, 
uden at knæbøje for sakramentet, 
uden at forbinde sig med Kristus og 
uden at have en stund med medita-
tion forud for tjenesten. 

Men er man i topform, har man 
overskuddet, hviler man i sig 

selv, og er man fuldkommen befriet 
for enhver følelse af stress, så kan 
man opnå store åndelige resultater, 
hvis man samtidig ved, hvad in-
tentionen skal være i de forskellige 
messe dele.
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disse højeste principper, og det er 
derfor ikke blot en ritualistisk rem-
se, det er en faktisk tilknytning, der 
sker, og jo mere opmærksomhed vi 
lægger i dette, jo fastere vil tilknyt-
ningen blive.

Asperges

Sprinklingen med vievand foreta-
ges af præsten med den helt klare 

intention, at rense sig selv, sit sind, 
sine følelser og sit legeme, såvel 
som de liturgiske klæder, han eller 
hun bærer. Dermed kan præsten med 
desto større styrke rense kirkerum-
met for de urene elementalånder, der 
måtte være til stede, vis formål det 
er at trække energien ned, hvorved 
effekten af arbejdet forringes. 

Denne renselse med vievand har 
menigheden ideelt set allerede 

foretaget over sig selv. Da de kom 
ind i kirken, dyppede de et par fingre 
i vievandet og gjorde korstegnet over 
sig selv. Således fik de selv deres fi-
nere genparter renset for følgerne af 
urene tanker og følelser.

At lægge templets fundament

Under denne kantikel lægges der 
helt konkret et fundament for 

messens liturgiske bygning, men det 
er samtidig en salme, hvor præsten 
og menigheden forenes. Præsten 
beder om menighedens hjælp til at 
udføre dette arbejde, og fra begge 
sider, skal intentionen derfor være at 
styrke det samarbejde, som en tjene-
ste udgør. Det er ikke en forestilling, 
hvor præsten performer og menig-
heden vegeterer. Det er i en fælles 
indsats som en forenet gruppe, at 
der skal skabes, nedkaldes, bedes, 
udsendes og så videre. I Kristus er 
vi ét, hvilket også præsten og alter-
tjenerne bekræfter hinanden i, inden 
de træder ind i kirken i indgangspro-
cession.

Confiteor og absolution

I Nordeuropa er der i LKK ikke 
rigtigt tradition for at gå til skrif-

te. Det er tværtimod en tradition, 
som mange i sin uforstandighed har 
gjort sig lystige over: at man kan få 
syndsforladelse af en præst og derpå, 
gældfri, om man så må sige, gå ud 
og synde videre igen.

Det er dog indlysende, at dette 
system ud fra en psykologisk 

synsvinkel er uovertruffent. Jo mere 
oprigtigt man bekender sine "syn-
der", jo større er lettelsen efterføl-
gende. 
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Under den kollektive og generel-
le syndsbekendelse, vi bruger 

i LKK, kan den enkelte lægge lige 
præcis det frem for Gud, som ligger 
en på sinde. Dette er et privat øje-
blik i tjenesten. LKK tilskynder ikke 
syndsbevidsthed som sådan, idet det 
har haft en kedelig tendens i histo-
rien, hvor folk har indtaget en uvær-
dig og krybende attitude og er blevet 
angste for både livet og døden. Imid-
lertid er det vel nærmest uundgåeligt 
i det små at sige eller gøre uheldige 
ting, som påvirker vore medmenne-
sker – eller os selv – negativt. Disse 
småforseelser, synder er faktisk et 
forkert ord, har visse indvirkninger 
på vore finere legemer, hvor de kan 
hæmme en ren energigennemstrøm-
ning for en tid. 

Da vi nu i dette specifikke ce-
remonielle arbejde ønsker at 

fremstå som så ypperlige kanaler 
som muligt, vil vi i den første del af 
dette absolutionens sakramente med 
al vor bevidstheds styrke rense op i 
de forstyrrende elementer, der måtte 
være i vort system. Og når præsten 
derefter, med al den intention, han 
eller hun kan præstere meddeler os 
absolutionen, vil den som en tsuna-
mi skylle igennem vore systemer og 
fjerne alle de forhindringer for en 
fuld energigennemstrømning, som 
vi måtte have.

Tilrøgningen

Menigheden kan herefter for en 
stund sidde ned, mens præsten 

med tilrøgningen renser og harmo-
niserer altret, og med svingene fore-
tager en særlig påkaldelse af de syv 
stråler. Det er her vigtigt at præsten 
bestræber sig på at udføre dette ritual 
så harmonisk og smukt, som overho-
vedet muligt, da menigheden har sin 
fulde opmærksom herpå.

Herren være med jer

Der er flere gange i løbet af tje-
nesten, hvor præsten og menig-

heden på denne måde gen-bekræfter 
deres enhed. Man bør ikke tage den-
ne versikel som blot en almindelig 
hilsen. Vi skal længere ind. Det er en 
bekræftelse af enhed på et meget dy-
bere plan. Enheden i Kristus. 

Jo større erkendt samhørighed 
præst og menighed kan opnå på 

de indre planer, jo stærkere en kanal 
vil de tilsammen være.
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Gloria

I denne salme udbryder sjælen eks-
tatisk sin lovprisning over erken-

delsen af denne dybe enhedsfølelse 
både vandret med alle andre menne-
sker og lodret til de højeste princip-
per i sig selv og Gud. Enhedsfølelsen 
bliver hermed forseglet, og det er 
herefter op til os, præster og menig-
hedsmedlemmer, at forsøge at holde 
liv i denne erkendelse i vort hver-
dagsliv. Ikke kun præster kommer 
ud for at møde folk, der har behov 
for at blive "psykisk stabiliseret", vi 
møder alle på vor vej igennem livet 
mennesker, som nu og da har brug 
for støtte. Og kraften til at yde denne 
støtte får vi indefra og oppefra. Og 
jo højere vi når i denne stræben, jo 
større bidrag vil vi kunne yde til an-
dre, når vi som kanaler sender trøst 
og styrke til den dem, der har behov.

Dette er i sandhed det alminde-
lige præsteskab.

Kollekterne, epistlen, evange-
liet og prædiken.

I disse fire messeled, er det klere-
siet, som har ordet. Menigheden 

skal – ud over at ofre sin fulde op-
mærksomhed – kun sige amen, og 
andre småting som respons på det 
der siges. 

Efter hver af kollekterne og før 
prædikenen synges der et amen. 

Dette ældgamle mantra har sin op-
rindelse i det gamle Ægypten, hvor 

Introitus og kyrie

Introitussalmen, der indledes med 
et korstegn og en påkaldelse af 

den hellige treenighed, virker meget 
kraftigt indadtil, hvis man gør sig 
klart, at salmen egentlig virker beli-
vende på de tre aspekter, vi har i os 
selv, som er genparter af den kosmi-
ske Fader, Søn og Helligånd. Når alle 
tilstedeværende synger denne salme 
med dette in mente, vil enheden på 
dette treenighedsplan lyse stærkt.

Med dette indre treenigheds-
aspekt belivet, følger denne 

græsksprogede, dybt mystiske og 
meget højtidelige, mantriske hymne. 
Den bevirker en stærk udstrømning 
af kærlighed fra alle. Meningen med 
ordene, som gentages tre gange, er 
Gud Fader udgyd din betingelses-
løse kærlighed; Kristus, udgyd din 
betingelsesløse kærlighed; Gud Hel-
ligånd, udgyd din betingelsesløse 
kærlighed. Disse ni stanzaer er et 
kald fra vor indre Treenighed til den 
kosmiske Fader, Søn og Helligånd. 
Og jo mere intensitet, der ligges i 
kaldet, jo større bliver responsen af 
denne højeste form for kærlighed fra 
det højeste.
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det var en besværgelse ved solgu-
den, Amon-Ra. I kirkelig sammen-
hæng forklares det som regel, at me-
nigheden bekræfter det, som præsten 
siger, på et mentalt plan, så at sige. 
Men det er mere end det. Brugen af 
dette hellige ord har en dyb reson-
nans ned i dybet af sjælen, som gen-
kender denne besværgelse fra talløse 
inkarnationer. Der vækkes således en 
særlig opmærksomhed, der forsegler 
budskabet fra det, som bliver sagt. 
Det bliver indoptaget i systemet. Det 
er derfor af betydning at præsten er 
meget bevidst om betydningen af det 
han eller hun siger under kollektbøn-
nerne.

Det er ligeledes præsten og alter-
tjeneren eller diakonerne, som 

skal være særligt fokuserede i de 
næste to passager. Da læsningerne af 
epistlen og evangeliet somme tider 
kan have et forholdsvis hverdags-
fremmed sprogbrug, er det vigtigt, 
at den, der læser op forinden har sat 
sig dybt ind i teksten, så læsningen 
glider frit og smukt. Men ikke nok 
med det, ordene fra den hellige skrift 
er igennem de mange århundreders 
brug blevet fulgt af stærke, ædle og 
religiøse følelser som hengivenhed 
kærlighed og andagt, de er blevet 
forlenet med en særlig hellig kraft. 
Der er af den grund tilknyttet små 
ritualer i forbindelse med læsnin-
gen af især evangeliet, ikke mindst 
de små kors, som alle foretager med 
tommelfingeren ud for det tredje 

øje, halschakraet og hjertechakraet. 
Hermed bliver disse centre aktiveret 
på en særlig måde, så vi bedre kan 
formidle og indoptage denne energi, 
der samtidig fungerer som bærebøl-
ger for den esoteriske betydning, 
som ligger bag levnedsbeskrivelsen. 
Jo mere læseren kender til denne 
esoteriske lære, jo stærkere vil den 
manifesteres. Og helt lavpraktisk – 
jo bedre præsten kender til den, jo 
bedre vil han eller hun kunne for-
midle denne i sin prædiken.

Gradualet

Imellem epistlen og evangeliet 
synger alle gradualet. I alminde-

lighed benyttes visdomsgradualet, 
som styrker den mentale del af vort 
væsen, og dermed virker som en for-
beredelse til at høre evangeliet. Som 
noget helt særligt i liturgien kan den-
ne salme imidlertid variere alt efter 
den kirkelige fest, der fejres. Til jul, 
påske, pinse, Kristi himmelfart, Tri-
nitatis, på Mariadage og engledage 
bruges således særlige gradualer, 
som leder tankerne hen på den sær-
lige virkelighed, som fejres netop 
denne dag.
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Credo

Den kristne trosbekendelse, som 
man kender fra andre kirkesam-

fund, kan føres tilbage til oldtidens 
kirkemøder i Nicæa og Konstantino-
pel i hhv 325 og 381, hvor dogmerne 
blev fastsat. Den er ganske interes-
sant, men kræver en del undervis-
ning, når man skal have den tilpasset 
den esoteriske kristendomsforstå-
else. Den findes i LKK's liturgi, men 
den bruges meget sjældent. I stedet 
bruges en særlig trosbekendelse, 
som er skabt af LKK, og som i dens 
sprog og betydning umiddelbart vil 
kunne godkendes af enhver i vor kir-
ke uden lange forklaringer.

Set ud fra det synspunkt, at hen-
sigten med tjenesten, er at den 

skal virke så kraftigt som muligt, er 
det absolut en fordel med en letfor-
ståelig tekst, da de tilstedeværende 
uden forbehold kan lægge al deres 
åndelig energi i det, som siges.

Offertoriet og den anden tilrøg-
ning

Her er det præsten som gør det, 
som skal gøres. Det er dog vær 

at bemærke, at alt det, som præ-
sten siger og gør, er på vegne af et 
"vi". Dette vi nævnes nærmest tal-
løse gange i denne del af tjenesten. 
Præsten skal derfor, når ordene si-
ges, være omhyggelig med aktivt 
at omfatte alle tilstedeværende i sin 
bevidsthed, og ikke blot lire ordene 

af som en smuk meditativ ordstrøm. 
Ligeledes bør alle øvrige tilstede-
værende være aktivt lyttende og i 
deres bevidsthed deltage i det som 
præstens "vi" foretager sig. Præsten 
taler og handler ikke alene, men som 
ordfører for menigheden, som står 
bag hvert eneste ord, der fremsiges. 

Den følgende tilrygning er udvi-
det i forhold til den første, idet 

der både foregår nogle ekstra sving 
omkring nadverelementerne og idet 
menigheden også bliver tilrøget.

For at styrke den forbindelse, som 
røgelsesakten skaber fra først 

diakon eller altertjener til præst og 
derefter til menigheden, kan man 
danne en lille tankeform ved hvert af 
de tre sving:

1. sving: Jeg elsker jer
2. sving: Jeg indeslutter jer i 

vor hellige cirkel
3. sving: Opløft jeres tanker 

mod det allerhøjeste

På denne måde bliver Røgelses-
akten andet og mere end blot en 

hyggelig og gensidig hilsen, det bli-
ver en handling, som medvirker til at 
hæve det åndelig niveau lige en tak 
mere.



14

Orate fratres

Man hører sommetider udtryk-
ket messeofferet omtalt blandt 

teologer (dog ikke protestantiske!). 
Dette udtryk dækker over det offer, 
som Kristus bringer ved at komme 
til stede i vinen og vandet. Men i 
LKK bringer vi også et offer den an-
den vej. Og det er værd at dvæle lidt 
ved den intention, som er til stede 
her.

Præsten siger "Bed derfor, at mit 
og jeres offer må være kærkom-

ment for Gud Fader, den almægti-
ge." Og det offer, der her tales om, er 
ikke de småmønter, vi netop har lagt 
i kollektposen! Det er meget mere 
end det. For som præsten siger i det 
efterfølgende, "for her giver vi og 
fremstiller for dig os selv, vore sjæle 
og legemer som et helligt og vedva-
rende offer."

Ved hver ene-
ste messe ud-

trykker vi hermed 
et dybtfølt ønske 
om, at vi med hele 
vort væsen, sjæl og 
krop må blive red-
skaber i Herrens tjeneste; at vi stiller 
os til rådighed for at blive anvendt, 
hvor han har brug for os.

I glæde over at kunne yde et sådan 
offer for Herren, kommer de næste 

tre messe led: Sursum Corda, præ-
fationen, og Sanctus. Her er hjerte-
energi på de allerhøjeste nagler.

Konsekrationsbønnen

Herpå følger den lange konsekra-
tionsbøn, som i meget høj grad 

er en magisk akt. Det er her, der sen-
des portioner af helbredende kraft ud 
til de folk, der er skrevet på forbøns-
listen. Og igen, jo mere effektive, vi 
har været i løbet af tjenesten, jo mere 
kraft er der at dele ud af.

Det er ligeledes her, vinen og 
vandet forvandles til meget 

mere end det! Dette foregår til gen-
gæld direkte ved Kristi mellem-
komst og er ikke afhængigt af, hvor 
opmærksomme eller fraværende, vi 
har været under tjenesten. Denne 
konsekration foregår altid 100 %, og 
sådan er det.

Herefter får alle for en stund lov 
at rejse sig op og synge salmen 

adeste fideles, in-
den præsten fort-
sætter konsekra-
tionsbønnen. med 
en række korstegn, 
bønner og besvær-
gelser. Den effekt, 
som alle disse ger-
ninger har, er så 

mægtig, at det for menigheden vil 
være et godt tidspunkt, at meditere. 
Præsten skal på sin side bestræbe 
sig på at være særdeles bevidst og 
opmærksom på det, der foregår, og 
ikke udføre noget af det skødesløst 
eller vanemæssigt.
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endelig måtte komme til den erken-
delse, at vi er ét med Kristus, og der-
med ét med hinanden og med alting 
som findes.

Kommunionen

Med bevidstheden således struk-
ket ud til det alleryderste af 

vor formåen, i så tæt forbindelse 
med det guddommelige plan, som vi 
kan komme, og med vore åndelige 
sanser vidt åbne, er vi nu parat til at 
modtage sakramentet.

Som et billede på den guddom-
melige nåde inviterer præsten 

nu menigheden til at gå til alters. Til 
Det Store Nadverbord, indvielsen, 
bliver vi til den tid også kun invite-
ret, vi kan ikke selv komme og tage. 
Vi skal selv gå vejen og berede os, 
men vi bestemmer ikke selv, hvornår 
vi bliver indbudt til selve det vir-
kelige nadvergilde. Der må vi pænt 
vente i forgården til kaldelsen lyder. 
Denne dybe virkelighed afspejles i 
invitationen til kommunionen. Og 
alle der hører kaldet er velkommen 
– ikke kun dem, der har tegnet med-
lemskab i foreningen. En eksklusion 
af ikke-medlemmer eller de, som 

Til ihukommelse af helgenerne

I forlængelse af konsekrationsbøn-
nen og inden uddelingen af kom-

munionen, udvider vi vores åndelige 
forbindelse endnu et niveau, idet vi 
nu også strækker vores opmærksom-
hed op mod Guds feminine aspekt, 
vor Frue, verdensmoderen, jomfru 
Maria. Denne figur har været tilbedt 
igennem hele menneskehedens hi-
storie i forskellig skikkelse. Vor Frue 
repræsenterer livets cyklus, og selve 
det liv, som ånden har taget bolig i. 
Dette mysterium er så dybt og kan 
forstås på så forskellig måde, at man 
nærmest kun kan forvanske det, ved 
at prøve at forklare det. Under hen-
vendelsen til vor Frue, kan man rette 
sin opmærksomhed mod vor Frue-
altret, og åbne sig for hendes altfav-
nende indflydelse og kærlighed.

Hernæst kontakter vi det store 
hvide broderskab, som er det 

store fællesskab, vor higen går ef-
ter at indtræde i; samfundet af alle 
de helgener og store sjæle, der har 
beriget menneskeslægten og søgt 
at bringe oplysning til den; de gud-
dommelige udsendninge, der har 
givet inspiration til dannelse af nye 
religioner og nye måder at række op 
mod det hellige, alt efter hvordan 
evolutionen og en højere forståelse 
bestandigt har fordret nye måder at 
tilbede Gud.

Til allersidst bryder præsten brø-
det og udtrykker det ønske, at vi 



16

Afslutningen på messen

Efter denne kæmpe indsats for at 
hæve sit bevidsthedsniveau på 

enhver tænkelig måde, er det nu ble-
vet tid at lande igen. Blidt og stille. 
Mens præsten gør sin oprydning fær-
dig, fremsiger han eller hun ordene 
om, at vi nu "under jordiske slør" er 
"i samfund med vor Herre Kristus."

Denne kendsgerning vil naturligt 
nok opleves – eller måske end-

og fortolkes – forskelligt fra person 
til person. På samme måde vil løftet 
om, at vi "snart" vil stå direkte over 
for Kristus "med utildækket åsyn", 
forståes individuelt.

Alle vil dog sammen kunne enes 
om at synge Communio, hvor 

vi i taknemmelighed for det vi har 
deltaget i, tilegner alle vore ædleste 
følelser til Kristus.

Ved den efterfølgende bøn, Post-
communio, kommer så for-

dringen til os, som har haft det pri-
vilegium at deltage i denne hellige 
handling. Den handler kort sagt om, 
at alt det vi har sagt ja til under tje-
nesten, må fæstne sig i os, og at aspi-
rationen om at vokse åndeligt ikke 
blot glemmes indtil næste gang, vi er 
til messe, men må blive en integreret 
del af vor person. Der skal ikke være 
et søndags-jeg og et hverdags-jeg, 
men et bevidst altid-jeg, som forsø-
ger at holde den spirituelle fane højt 
alle ugens syv dage. 

også er medlemmer andetsteds, er en 
beklagelig misforsatåelse af sakra-
mentets natur, som desværre findes 
i nærmest alle andre kirkesamfund i 
verden: Du skal være medlem her, el-
lers kan du rende og hønse!

I LKK, som ved Herrens bord i det 
høje, er alle velkommen, uanset 

religiøst tilhørsforhold.

Når alle har modtaget nadveren, 
foretager præsten en rituel ren-

gøring og oprydning, og i mellem-
tiden har menigheden en fantastisk 
mulighed for, privat, at sende energi 
ud til de mennesker, som de mener 
har et særligt behov for kraft. 

Når man har modtaget nadve-
renren vil man i en stund her-

efter være som et friskopladet bat-
teri, hvor energien strømmer ud fra. 
Denne kan man målrette, og på den 
måde bidrage til at Herrens nåde for-
deles videre ud i verden.

Bøn er i forvejen et særdeles kraf-
tigt middel til at hjælpe andre, 

og med sakramentets ekstra Kristus-
kraft bag, bliver den endnu mere 
virkningsfuld.
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kanal. Jo mere renset for personlig-
hed præsten er på dette tidspunkt, jo 
renere og kraftigere strømmer kraf-
ten igennem ham eller hende.

Og menigheden åbner sig fuld-
kommen for denne velsignelse, 

"så Kristi legeme bygges op, indtil 
vi alle når frem til enheden i troen 
og erkendelsen af Guds søn, til at 
være et fuldkomment menneske, en 
vækst, som kan rumme Kristi fylde" 
2.

2 Paulus, Efeserbrevet, 4:13

Og igen er det forskelligt fra per-
son til person, hvor godt dette 

vil lykkes. Men mens intentionen 
herom i det mindste endnu er klart 
til stede, kommer de afsluttende vel-
signelser, hvormed Kristus lader de 
fromme intentioner fæstne sig i per-
sonligheden. 

Under velsignelserne skal præ-
sten helt igennem være et ned-

løbsrør for velsignelsen fra Kristus. 
Det er således ikke præstens egen 
velsignelses kraft, der udgydes over 
menigheden, han eller hun er blot en 

Filosofiske betragtninger
Af biskop Otto Viking (nordisk regionalbiskop 1946-1966)

Det afskrækkende svælg

Jeg vil gå til det liv, der vil åbne sig og lukke mig ind.

Jeg er tilfreds og jeg er parat til den sidste forsoning.
Har jeg måske ikke fuldført livet?

Har jeg ikke forbedret mig i styrke og visdom?
Rummer jeg ikke alle tidsaldres viden?

Jeg står ved det store svælg
der ligger mellem min verden og LIVETS verden.

Det er bundløst.
Skjult i mørket.
Afskrækkende.
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Et tyndt reb strækker sig over svælget.
Jeg kan ikke gå på det.

Jeg klynger mig til det med begge hænder.
Jeg bevæger mig frem mod det sorte mørke.

Jeg er fyldt med frygt.

Skal jeg miste mit liv i en søgen efter LIVET?
Jeg skælver.

Vil jeg falde i afgrunden, før jeg når den anden side?
Skal jeg miste mit JEG for at finde LIVET?

Hvordan kan jeg blive det samme JEG igen
efter at være blevet sammenblandet med LIVETS

totalitet — i den Ene?

Man siger, at selv den højeste GUD forsvinder
og sammenføres med det Absolutte,

når dagen er omme.
Hvordan vil Han dukke frem igen ved det

næste STORE DAGGRY, når Han har
ladt alt tilbage og er blevet det

ABSOLUTTE?

Skal jeg på mit uendeligt lave niveau
passere gennem en sådan tilintetgørelse?

Jeg skælver og mister tilliden til alt
til alt LIV.

Min frygt og min usikkerhed vokser.
Mine arme gør ondt. Jeg standser og

arbejder mig tilbage med min sidste viljestyrke.
Jeg vender tilbage til den verden, jeg ville forlade.

Jeg havde fejlet — LIVET afviste mig!



19

Jeg er træt af min egen usikkerhed.
Den efterlader mig ubeslutsom og ene.

Jeg sidder sorgfuld med foldede arme dagen lang og
funderer over, om LIVET skulle have afvist mig,
sendt mig tilbage til min egen 'fuldkommenhed',

hvilket bekymrer mig.

Jeg ser mig desperat omkring og ser andre
kæmpe for at fuldkommengøre sig selv.

De opfører sig tåbeligt.
Jeg vil hjælpe dem.

Jeg bliver optaget af arbejdet — det aldrig
afsluttende arbejde.

Den ene generation følger efter den anden.
Alle er hjælpeløse.

Jeg kaster mig ind i arbejdet med hjerte og sjæl.
Jeg glemmer min ubeslutsomhed, min styrke og

min skønhed i forsøget på at føre de andre fremad.
En forening med LIVET.

Gennem trættende år og trættende liv fyldt med
lykke — den ubeskrivelige glæde, der opnås gennem

arbejdet — kæmper jeg, indtil jeg har
mistet mig selv i LIVETS aktiviteter.
Til LIVET har taget mig til sit hjerte.

Til jeg mister al min frygt for at miste mit JEG.

Hvilken brug har jeg for mit JEG, når jeg har
vundet LIVETS JEG — når

JEG ER ALT!
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Nogle tiltales af det, andre bli-
ver irriterede, men ingen kan 

have undgået at bemærke at vi i det 
kirkelige daglige sprogbrug benyt-
ter mange fremmedartede ord og 
vendinger. Nogle mere end andre. 
Langt den overvejende del af alle 
disse fremmedord er latin. Det har 
den enkle årsag, at kirken i de første 
1500 formative år havde latin som 
hovedsprog. Europa tungemål blev 
udgjort af et hav af lokale dialekter, 
hvoraf de fleste ikke længere tales. 
Som fællessprog havde man latin. 
Det var juraens og lægekundskabens 
sprog, det var diplomatiets og her-
skernes sprog, det var kirkens sprog.

En væsentlig del af de begreber, 
som opstod inden for disse om-

råder fik således deres benævnelse 
på latin. Og således forblev det. la-
tinske udtryk, som oprindelig var 
ganske hverdagsagtige ord, er fortsat 
som fagudtryk frem til i dag. Som 
udtryk, man ikke længere forbinder 
med noget som helst hverdagsagtigt.

Her vil vi se på tre af de udtryk, 
som benyttes, når en præst eller 

en biskop står oppe ved altret og gør 
det, som sådan en nu gør.

Officiere

Udtrykket er afledt middelalder-
latin, officiare, at udføre præ-

stelige gerninger, og videre fra latin 
officiari, at udføre en funktion. Ordet 
er således blevet udkrystalliseret fra 
at være en helt generel handling til 
at være en specifik kirkelig handling. 

Udtrykket bruges når man leder 
alle andre tjenester end den hel-

lige messe. Både en lægmand og en 
præst kan officiere, dvs. lede en af ti-
debønnerne eller en Rafaelstjeneste, 
mens andre tjenester, såsom velsig-
nelsesandagt, kræver en præst som 
officiant.

Celebrere

Her er et ord, som de fleste vil 
kunne genkende fra engelsk 

som fejre, to celebrate my birthday. 
Og som sådan bruger vi også ordet 
i kirken i dag, at fejre den hellige 
messe. Og det er præsten, som gør 
det. Dette udtryk har også fundet vej 
fra latin, celebrare, at mindes en lej-
lighed eller festlighed.

Ord, ord, ord
Af Kenneth Christensen
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Pontificere

Når en biskop celebrerer messen, 
bruger man udtryk som at pon-

tificere eller en pontifikal højmesse.

I det gamle Rom, var pontifexerne 
magtfulde præster, der administre-

de den del af civilretten, der regule-
rede forholdet til de guder, som sta-
ten anerkendte. Betegnelsen pontifex 
er afledt fra det latinske ord pons, 
der betyder bro og facere, der bety-
der at lave. Nogle mener, at ordet er 
opstået, fordi denne gruppe præster 

var tilknyttet en hellig bro over flo-
den Tiberen. Med kristendommens 
fremkomst, blev titlen pontifex over-
ført til paven og til de katolske bi-
skopper.
At pontificere er afledt af pontifex, 
og har fra begyndelsen henvist til 
ting, der er forbundet med disse 
prælater. I begyndelsen af 1800-tal-
let blev pontifikat også brugt hånligt  
om personer, der talte som om de 
havde autoritet som en pave.

Pontifikal højmesse med biskop Peter Baaij i midten, Per Hundrup som dia-
kon og José Versteeg som subdiakon. Situationen er samtidig en concele-
brering, idet Jan Kvistborg som næsten-biskop også står ved altret og med-
celebrerer. I koret knæler Preben Valeur.
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Marias optagelse i Himlen

Ildsjæle i MariæBo

Retræten ledes af Else Marie Post, forfatter og underviser i åndelig vandring på Hjertets Vej

Retræten foregår på Sankt Birgitta Klosteret, Refshalevej 81, Maribo.

Det foregår fredag d. 13. august kl. 16 til søndag d. 15. august kl. 14.00 i 2021.
Prisen på 1900 kr. dækker undervisning, guidning og fuld forplejning. Overnatning i enkeltværelser. 

Tilmelding til elsemariepost@gmail.com

Retræten er en åndelig vandring på Hjertets Vej 
og en invitation til søgende, der bestræber sig på 

hengive sig til dybere indre arbejde.

”Og et stort tegn viste sig på himlen, 
en kvinde klædt i solen, 

med månen under sine fødder
 og med en krone af tolv stjerner på sit hoved.”

 
Denne kvinde tolkes som Jomfru Maria, som - 

efter at have fuldendt sin tjeneste for Gud -    
bliver løftet op og optages i Himlen. 

Den 15. august fejres denne begivenhed både i 
den katolske og den ortodokse kirke, hvor der 

lægges vægt på Marias hensovning. 

Er der tale om hendes fysiske død eller en 
symbolsk død? Kan det forstås som et trin på 
menneskets åndelige vandring? Hvad siger 

mystikerne? Og åndsvidenskaben? 
Kan vi også blive optaget i himlen?  

I stilhed og gennem meditation og bøn søger vi at gribe og begribe dette mysterium. 
Vi besøger Engestofte Kirke, hvor vi mediterer foran altertavlen med 

Maria iklædt solens stråler og med krone og scepter. 
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Nyheder og program

juni – september 2021
Præsteordination i Århus

Som oplyst i tillægget til forrige 
Sanctus vil præsteordinationen 

af Preben Valeur finde sted:
5. september 2021, kl. 11.00

Ordinationen bliver foretaget af 
vores regionalbiskop Jan, og 

alle opfordres til at notere sig datoen 
i kalenderen. Det bliver rigtig godt!.

Indtil da vil Preben være ansvars-
havende diakon i Århus.

Generalforsamling i LKK 2021

Generalforsamlingen har vi lige-
som sidste år været nødt til at 

skubbe frem på grund af forsamlings-
restriktionerne. Den er derfor flyttet 
til den 15. august og foregår efter 
tjenesten i Biskop CW Leadbeaters 
Kirke i Jyllinge. 

Forslag til generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde 

senest 1. juli, og vil blive offentlig-
gjort på hjemmesiden senest 14 dage 
før generalforsamlingen.

Coronaforholdsregler

Selv om vi nu igen har fået lov til 
at afholde offentlige tjenester, 

følger kirken stadig myndighederne 
retningslinjer ang. corona. Man kan 
derfor regne med, at der lokalt bliver 
taget de nødvendige forholdsregler 
om god hygiejne og hensigtsmæssig 
adfærd i det offentlige rum. Således 
må vi desværre meddele, at perso-
ner med symptomer på covid-19 bør 
isolere sig hjemme og ikke deltage i 
tjenesterne.

Biskopskonsekrationen i Stock-
holm
Pga. corona situationen er Krister 
Fasts bispekonsekration i Stockholm 
udsat i flere omgange.
Jeg vil offentliggøre nærmere infor-
mation, når den bliver tilgængelig.

Biskop Jan
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Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af 
den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som læg-
ger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning 
af skriftens ord. Hvor den eksoterisk kristne tradition ligger vægt på vort øde-
lagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det en-
kelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det fak-
tum, at vi alle er lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever 
derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

Tjenesteliste

Der er efter tjenesterne mulighed 
for et let vegetarmåltid og kaffe/te 
med kage for kun 30 kr. Herunder 
er der også mulighed for at stille 
spørgsmål til messen og kirken 
som helhed. 

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus
Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C

Konto: 1551 2377195

Sønd. d. 6. juni, kl. 10.30
Søndag i festugen for Corpus Christi
Visdomsmeditation og sangmesse 
ved Birgit Adelsteen Ljungdahl. Far-
ve: hvid. 
Bemærk starttidspunktet!
Efter messen afholdes årsmøde i 
Sankt Gabriels menighed

Sønd. d. 5. september, kl. 11.00
Præsteordination
Ordinationshøjmesse v. biskop Jan. 
Farve: hvid. 

Sønd. d. 3. oktober, kl. 11.00
Søndag i festugen for Sankt Michael 
og alle engle
Sangmesse. Farve: hvid.
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Nyheder
Efter messen serveres 

der kaffe eller the med lidt kage eller 
brød til. 
Du er velkommen til at medbringe 
din egen madpakke. 

Om tjenesterne 
Hvis alt går efter planen, vil der 
fra søndag d. 27. juni blive afholdt 
virtuelle messer.  Det kommer til at 
foregå via Maria Magdalene kirkens 
Facebooksiden. 
Dette kan man høre mere om ved at 
kontakte ansvarshavende præst.
Der afholdes dagligt Prim og Rafael-
tjeneste kl. 9.00 – ca. 10.00.
Hvis der er behov for at nogen kom-
mer på forbønslisten eller nogen øn-
sker mulighed for selv at lave Prim, 
kontakt venligst ansvarshavende 
præst Birgit Adelsteen Ljungdahl på 
kirkens tlf. nr. 61 34 23 65 for yder-
ligere information, eller man kan 
sende en mail med navne til forbøns-
listen til birgit@mm-lkk.dk.

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland
Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Konto: 9570 12734344

Tjenesteliste

Sønd. d. 27. juni kl. 11.00 
4. søndag i trinitatis
Visdomsmeditation Sangmesse. Far-
ve: grøn Motto: Gud som Kærlighed

Sønd. d. 25. juli kl. 11.00 
Søndag i ugen for Maria Magdalene
Visdomsmeditation Sangmesse. Far-
ve: rød

Der indkaldes til årsmøde kl. ca. 
14, efter messe og kaffe 

Sønd. d. 22. august kl. 11.00 
12. Søndag i trinitatis
Visdomsmeditation Sangmesse. Far-
ve: grøn Motto: Selvopofrelse

Sønd. d. 19. september kl. 11.00 
16. Søndag i trinitatis
Visdomsmeditation - Sangmesse. 
Farve: grøn Motto: Retfærdighed

Sønd. d. 17. oktober  kl. 11.00 
20. Søndag i trinitatis
Visdomsmeditation - Sangmesse. 
Farve: grøn Motto: Sindsro

Der afholdes dagligt Prim og rosen-
kranstjenester, 



Biskop CW Leadbeaters Kirke
Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

Tjenesteliste

Alle er velkommen, men hvis det 
er muligt, bedes deltagelse i tjene-
sterne meldt senest dagen i før på 
tlf 2874 1721 eller mail kenneth@
lkk-dk.dk.

Sønd. d. 13. juni kl. 10.30
2. søndag efter Trinitatis
Sangmesse. Farve: grøn. Motto: Gud 
som lys.
Efter messen afholdes årsmøde i 
Biskop CW Leadbeaters menig-
hed.

Sønd. d. 11. juli, kl. 10.30
Søndag i festugen for Sankt Knud 
Konge

Sangmesse. Farve: rød. 

Sønd. d. 15. august, kl. 10.30
Marias optagelse i himlen
Sangmesse v. biskop Jan med dør-
vogterordination af Max. Farve: 
hvid.

Efter tjenesten 15/8 afholdes den 
ordinære generalforsamling. Alle 
er velkommen. Det er muligt at 
deltage via Skype, søg efter Rev. 
Kenneth Christensen. Mødet star-
ter kl. 13:00.

Sønd. d. 5. september, kl. 10.30
13. søndag efter Trinitatis
Sangmesse. Farve: grøn. Motto: 
gode gerninger.

Sønd. d. 3. oktober, kl. 10.30
Søndag i festugen for Skt. Michael 
og alle engle
Sangmesse. Farve: hvid.
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Tjenesteliste

Alle er velkommen, men hvis det 
er muligt, bedes deltagelse i tjene-
sterne og frokosten meldt senest 
dagen i før på tlf 4037 2901 eller 
mail per@lkk-dk.dk.

Lørd. d. 19. juni, kl. 13.00
2. søndag efter Trinitatis
Sangmesse v. Per Hundrup; biskop 
Jan sidder i tronen. Farve grøn. Mot-
to: Gud som lys

Det er hensigten, at afholde en 
messe i september. For nærmere 
oplysning, kontakt Per Hundrup 
på tlf. 4037 2901 eller mail: per@
lkk-dk.dk

Helligånds Oratorium, København
c/o Simone Andersen, Brumleby 103, 2100 København Ø

Konto: 5396 248326

 

Tjenesteliste

Sønd. d. 13. juni, kl. 10.30
2. søndag efter Trinitatis

Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: grøn. Motto: Gud som lys. 

Sønd. d. 8. august, kl. 10.30
10. søndag efter Trinitatis
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: grøn. Motto: hengivenhed.

Sønd. d. 12. september, kl. 10.30
Søndag i festugen for Marias fødsel
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: violet. Motto: talens kontrol.

Sønd. d. 10. oktober, kl. 10.30
19. søndag efter Trinitatis
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: grøn. Motto: tak og tolerance.

Sankt Maria Kirken, Nordjylland
Karmel Kirken, Petersborgvej 35 b, 9000 Aalborg

Konto: afventer
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CW Leadbeaters hovedværk

Videnskaben om sakramenterne 

er udkommet på dansk

køb den i din lokale menighed

CW Leadbeaters bog Videnskaben 
om Sakramenterne er udkommet på 
dansk i bogform. Den er blevet til i 
et samarbejde mellem udgi-
veren Else Ma-
rie Post og libe-
ral katolsk kirke 
og udkommet på 
forlaget Books on 
Demand.
Bogen er en viden-
skabelig undersøgel-
se af den effekt guds-
tjenesterne har på de 
indre planer. Den inde-
holder en beskrivelse af 
den revision af den gamle 
tjenesteform, Leadbeater 
og Wedgwood gennemførte i kraft 
af grundig teologisk forståelse og 
med hjælp af clairvoyancens nåde-
gave. Bogen indeholder gengivelser 
af den gradvise opbygning af den 
åndelige bygning, som rejser sig un-

der messen. Samtidig er bogen også 
et dybt kig ned i den særlige esote-

riske kristendom, som er li-
beral katolsk kirkes særlige 
kendetegn. Det bevidste 
samarbejde med englene 
bliver beskrevet indgå-
ende, og kirkens brug af 
de syv stråler med tilhø-
rende juveler forklares 
omhyggeligt.
Videnskaben om sa-
kramenterne kan 
læses som en ind-
føring ind i en 
fantastisk ver-

den af ceremoniel, kri-
sten, hvid magi og er et lækkert 
og nyttigt opslagsværk for den 
som er interesseret i den liberalka-
tolsk niche i religionernes verden. 

Ved køb i LKK koster den 320 kr.


