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Kontingent 2014
Så er det igen tid til at betale kontingent til Assisi-Kredsen.
Kontingentet er uforandret kr. 100 for enkeltmedlemmer og kr.
150 for par. (En evt. vedtagelse af kontingentforhøjelse på
årsmøde vil først have virkning fra 2015.)
Betalingen sker på vedlagte girokort. Det kan anføres på girokortet om betalingen dækker kontingent for enkeltperson eller
par. I sidste tilfælde anmoder vi om, at begge navne anføres på
talonen.
Der kan også betales ved bankoverførsel til reg. nr. 3186 konto 2251949 eller eller kontant på årsmødet.
Der selvfølgeligt som sædvanligt mulighed for at give overskydende gode gaver!
Med venlig hilsen

Lotte Abel
kasserer
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Årsmøde med generalforsamling
Lørdag den 22. februar 2014
i Eliaskirken, Vesterbros Torv
Kære medlemmer af Assisi-Kredsen!
Hermed indkaldes til årsmøde i Assisi-Kredsen med generalforsamling
lørdag den 22. februar 2014 kl.11.
Årsmødet finder sted i Eliaskirken på Vesterbros Torv (Bemærk mødestedet, som
skyldes at Enghave Kirke i en periode er under ombygning).
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.11. Efter gudstjenesten er der frokost som
er inkluderet i mødeafgiften, drikkevarer kan købes. På årsmødet vil der i pauserne
være en mindre bogbod.
Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for generalforsamlingen findes på side 4. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på
generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8
dage før mødet.
På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer, idet der hvert år afgår tre af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås direkte på
generalforsamlingen.
Årsmødets foredrag er ved Sr. Anna-Maria Kjellegaard, O.S.B.:
Julian af Norwich
- en engelsk, kvindelig mystiker og teolog, som levede i 13-hundredtallet. Hun havde
nogle Kristus-visioner, som hun senere berettede om. Sr. Anna-Maria Kjellegaard
har skrevet og holdt foredrag om Julian af Norwich.
Vi glæder os til gensynet med gamle og nye medlemmer – samt tidligere rejsefæller.
På bestyrelsens vegne,
fred og alt godt,

Frederik Hjerrild
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Program og dagsorden
Årsmødet holdes i Eliaskirken, Vesterbros Torv
Der er parkeringsafgift i området. Busserne 6A og 26 har stoppested ved Vesterbros
Torv - og ligeledes ved hovedbanen (ved Frihedstøtten på Vesterbrogade)
Kl. 11 Gudstjeneste
Kl. 12 Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 125 kr inkl. drikkevarer),
Kl. 13 Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Kaffebord - Der vil blive lejlighed til at købe kort, bøger mm.
Kl. 14 Sr. A nna-Maria Kjellegaard, O.S.B.:
Julian af Norwich
Ca. kl. 16 Afslutning

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren (se regnskabet side 10)
- bestyrelsen indstiller, at kontingentet fra 2015 forhøjes til 130 kr (180 kr for par)
4. Valg til bestyrelsen.
I flg. vedtægterne afgår: Marianne Plum, Blanka Langsted og Gert Ryom-Hansen
Alle er villige til genvalg. Kandidater kan også forslås på mødet.
5. Valg af suppleant. Suppleant: Susanne Gram Larsen, som er villig til genvalg.
Kandidater kan også forslås på mødet
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen genopstiller Jan E. Nielsen som revisor
og Preben Nielsen som suppleant.
7. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.
8. Eventuelt
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Julian af Norwich
Julian af Norwich blev født i England
omkring 1342 og er død efter 1413.
Hun var en engelsk mystiker. Hun levede
et liv tilbagetrukket fra verden i forbindelse med kirken St. Julian i Norwich. Under
svær sygdom i 1373 oplevede hun mystiske åbenbarelser om Jesu liv og Treenigheden. Tyve år senere berettede hun derom i sin bog ”Åbenbaringer af den guddommelige kærlighed”.
De vigtigste kilder om hendes oprindelse
og livsomstændigheder er de angivelser,
som kan findes i ovennævnte bog. Den er
skrevet i to udgaver; en kortere dateres
normalt som den ældste og indeholder en
del biografiske angivelser, mens den anden udgave er teologisk gennemarbejdet.
Her opregnes Guds frelsesvilje overfor
alle mennesker.
(kilde: tysk Wikipedia)

Julian af Norwich
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ASSISI-KREDSEN - VEDTÆGTER
§ 1. Kredsens navn er Assisi-Kredsen.
Kredsens formål er: Med et fælleskirkeligt sigte at udbrede kendskabet til Frans af
Assisi. Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende
virksomhed i form af møder og skriftudgivelser. Endvidere kan kredsen støtte unges
ophold i Assisi samt støtte personer el. institutioner i Assisi, hvis formålet derved
fremmes.
§ 2. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter
Styrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at de hvert år
afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.
Første gang sker afgang ved lodtrækning.
§ 3. Ved valg til styrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af landet
som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret.
Styrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Til vedtagelse af styrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilstedeværelse, ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Styrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg.
§ 4. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal
ske med mindst 14 dages varsel.; indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår.
Forslag til sager, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være styrelsen (sekretæren) i
hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Foreningens hjemsted er formandens
adresse.
§ 5. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning og regnskabet forelægges til godkendelse.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 6. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 7. Årsbidraget fastsættes af den ordinære generalforsamling.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 15 medlemmer
fremsætter skriftligt krav herom eller når styrelsen beslutter det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til bestemmelse i § 4.
§ 9. Assisi-Kredsen kan kun opløses af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Ved
kredsens opløsning overgår eventuelle værdier til formål, som denne generalforsamling vedtager.
§ 10. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer
for dem.
Således vedtaget på generalforsamlingen 11.3.1979
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Pave Johannes den XXIII
og Den franciskanske Sekularorden
I anledning af hans helgenkåring den 27.april 2014
ved Gert Ryom-Hansen

Den 3. september år 2000 blev 5 præster
saligkåret, heriblandt 2 sekularfranciskanere.
Det var måske ikke den bedst planlagte
saligkåringsproces, man kunne forestille
sig, for blandt de fem personer befandt
sig to paver, og selv om vi alle er lige for
Vor Herre, så er paver mere kendt i de
fleste folks bevidsthed, og det var nok
ikke så hensynsfuldt over for de tre øvrige, hvis saligkåring for de fleste druknede
i glæden over den ene eller den anden
paves saligkåring, eller måske over begges.
De to paver var på mange måder diametrale modsætninger, selv om de begge var
sekularfranciskanere, og der har været
mange forlydender om, at saligkåringerne
af dem i samme åndedrag var en politisk
handling. Det være sig som det være vil.
Man kunne også betragte beslutningen
om at synkronisere disse saligkåringer ud
fra et positivt synspunkt. Synkroniseringen viser, at Kirken officielt vedstår et
holdningsmæssigt og teologisk spektrum
så bredt, at det kan rumme direkte modsætninger.
De to paver er Pius IX (1846-78) – bortset fra apostlen Peter, var han den pave

der har siddet længst på pavestolen ( 32
år) og Johannes XXIII (1958-1963, kun 5
år) – og de repræsenterer ikke bare to
forskellige tidsaldre, men også to helt
forskellige teologiske universer.
Pave Johannes den 23 hed oprindelig Angelo Guiseppe Roncalli. Han blev født
den 25. november 1881 i en lille landsby i
Lombardia i Norditalien.
Han var barn nr. 3 ud af en børneflok på
14 børn. Forældrene var småbønder, der
levede af forpagtet jord. Som det siger sig
selv så opvoksede Angelo under særdeles
fattige forhold. I første etage af huset
måtte de bo sammen med 6 køer.
Senere hen fortalte han, at der findes tre
måder en mand kan blive ruineret på:
kvinder – spil og jordbrug. Min far valgte
den forkerte måde.
Angelo Roncalli var den eneste i familien
der fik lov til at studere. Efter at arbejdet i
markerne var overstået begyndte han at
læse latin, og senere hen begyndte han at
læse teologi i Bergamo.
Efter sin præstevielse blev Roncalli involveret i undervisning, og en diplomatisk
karriere startede med et ophold i Bulgarien.
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Som diplomat i Tyrkiet overtalte han
bl.a. myndighederne til ikke at indrette
museum i den gamle Sofia Kirke, der i
500 år havde været moske.

så hjemme på gården i Bergamo var man
noget betænkelig. Ved meddelelsen om
valget skulle hans søster have sagt: ”Det
klarer vores Angelo aldrig”.

Under krigen var han biskop i Athen. Der
var hungersnød mange steder i landet.
Sammen med andre arbejdede han hvileløst med at hindre nøden. Han hjalp
krigsfanger med at få kontakt med deres
familier, og han hjalp mange jøder med
at udgå deportation. Nogle skaffede han
visum til Palestina, andre gav han dåbsattester, så de kunne udgive sig for kristne.

Johannes den XXIII, der blev kaldt den
gode pave – eller som vittige hovedet
også kaldt ham Johnny Walker – fordi
han var den første pave der i vid udstrækning forlod Vatikanet for at hilse på folk
- rev murene ned og tog palisaderne bort.
Smækkede vinduerne op og pegede klart
på at Kirken og samfundet hørte sammen.

Efter krigen kom han til Paris, hvor han
støttede de franske biskopper med på ny
at vinde arbejderne ved at uddanne arbejderpræster.

Paven henvendte sig til alle mennesker af
god vilje. Også til dem, der var uden for
Kirken.

72 år gammel blev han udnævnt til patriark i Venedig. På det tidspunkt var han
overbevist om, at dette må blive et retrætested efter en lang og tro tjeneste.
Men sådan skulle det ikke gå.
Pius XII døde i 1958. En ny pave skulle
vælges, og det blev den 76 årige patriark
Roncalli.
Pave Johannes XXIII var ukendt i den
store verden. Af udseende lignede han
bestemt ikke den asketiske Pius XII.
Hans fyldige figur var en skuffelse for
mange, som i Pius havde set idealtypen
af en pave. Også i personlighed havde
man fundet noget helt nyt. Man havde
helt glemt at paver kunne smile. Den lidt
fjerne og ophøjede Pius var blevet afløst
af den varme og direkte Johannes.
Mange mente, at han ville blive en overgangspave uden den store betydning.
Han ville sikkert ikke leve så længe. Og-

I hans pontificat forandrede Kirken sig så
meget at nogle mennesker føler, at bygningsværket er blevet mere udsat, andre
mener derimod, at han har givet det nyt
liv.
Pave Johannes XXIII var 77 år, da han
indkaldte til 2. vatikanerkoncil (1962-65)
Hvorfra kom den kraft og denne indsigt,
som gjorde ham åben for Helligåndens
susen på denne tid og gav Kirken i ny
pinse? Den kan selvfølgelig kun komme
et sted fra – nemlig fra Gud.
Men paven var også besjælet af en bestemt spiritualitet. For fra sin ungdom af
havde han været sekularfranciskaner –
eller som det dengang hed franciskanertertiar.
Han var i hele sit liv særdeles bevidst om
dette kald og om sin franciskanske arv.
Han vender tilbage til dette igen og igen i
sin dagbog, i sine breve og i sine taler.
Fortsættes side 13
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Rejse til Assisi
27. september – 5. oktober 2014
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Tilmelding til rejse til Assisi
27. september – 5. oktober 2014
NB. Navne skal skrives nøjagtigt, som de står i passagerens pas.
Navn ________________________________________________
Cpr-nr. ______________________________________________
Evt. Eurobonus _________________________________________
Navn ________________________________________________
Cpr- nr. ______________________________________________
Evt. Eurobonus _________________________________________
Adresse ______________________________________________
Postnr. og by _________________________________________
Tlf. _____________________ Mobiltlf. ____________________
E-mail _______________________________________________
Ønskes
Enkeltværelse

dobbeltværelse

Afbestillingsforsikring (kr. 250 kr.)
Særlige hensyn, fx vegetar
_____________________________________________________
Dato og underskrift ____________________________________
Tilmeldingsblanketten mailes eller sendes til Susanne Gram Larsen, sglarsen@mail.dk, Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød, gerne senest 15. marts
2014. Hertil rettes henvendelser og spørgsmål om rejsen.
Depositum på kr. 1.000 pr. deltager samt evt. afbestillingsforsikring sendes ved tilmeldingen til Assisi-Kredsen, samme adresse, helst ved bankoverførsel til Nordea reg.nr. 2276, kontonr. 0745 547 915.
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REJSE TIL ASSISI

med Assisi-Kredsen 27. september - 5. oktober 2014
Assisi-Kredsens efterårsrejse inkluderer i år én overnatning på klostret Santa
Filippa Mareri i Rieti-dalen, én overnatning på klostret Villa Mercede i Orvieto
og seks overnatninger på klostret hos le Suore Alcantarine i Assisi.
Rejseperioden ligger sådan, at vi er i Assisi den 4. oktober, Frans’ dag, hvor
der er særlige festligheder.
Rejsen ledes af Susanne Gram Larsen og Frederik Hjerrild.
Rejsen foretages med fly til Rom. Transporten i Italien sker med bus.
Afrejse: lørdag den 27. september. Mødetid i København Lufthavn kl. 6.20.
Hjemkomst: søndag den 5. oktober kl. 22.00.
Omkring midten af juli sender vi informationsbrev med detaljeret program samt
forskellige praktiske oplysninger.
Pris for turen: kr. 8.000.
Ved tilmelding betales et depositum på kr. 1.000 pr. deltager plus evt. afbestillingsforsikring. Restprisen incl. evt. betaling for enkeltværelse indbetales senest
1. august.
Prisen indbefatter: Flyrejse t/r mellem København og Rom (der er ikke
inkluderet måltider i flyet), transfer og bustransport i Italien.
Indkvartering i dobbeltværelse på klostrene.
Helpension fra ankomst til Italien til ankomst til Rom ved hjemrejsen.
Alle udflugter, herunder en halvdagstur til Le Carceri, Monte Subasio mm.
Forsikring for forsinket fremmøde ved hjemrejsen (fx af trafikale grunde).
Ikke inkluderet i prisen
Enkeltværelse kan fås i begrænset omfang mod ekstra gebyr på kr. 600.
Det betales sammen med restbeløbet senest 1. august. Tillæg for enkeltværelse vil normalt være obligatorisk for dem, der tilmelder sig alene.
Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for kr. 250,- pr. deltager, hvis du
ikke er forsikret på anden vis (tjek din egen familieforsikring eller rejseforsikring). Evt. afbestillingsforsikring betales sammen med depositum.
Ved tegning af afbestillingsforsikring gælder:
Ved afbestilling på grund af lægedokumenteret sygdom tilbagebetales rejsens
fulde pris.
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Afbestilling
Ved afbestilling tidligere end seks uger før afrejsen er depositum tabt. Ved senere afbestilling betales rejsens fulde pris. Se dog ovenfor om mulighed for forsikring.
Sygdomsforsikring
Efter 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat
rejseforsikring. Vi anbefaler, at du tjekker, at du er forsikret.
Rejsen er planlagt til at rumme 25 personer.
NB: Bemærk, at for at få det fulde udbytte af turen må man være nogenlunde godt gående, idet Assisi er fyldt med stejle gader og trapper med ujævne
sten, og der er ujævne adgangsveje til klostret. Desuden forventes man at være
selvhjulpen med sin bagage.
Betaling: Samtidig med tilmelding på blanket bedes indbetalt et depositum på kr. 1.000 pr. deltager samt evt. afbestillingsforsikring.
Restbetalingen senest 1. august. Betaling kan ske ved bankoverførsel til
Nordea reg.nr. 2276, kontonr. 0745 547 915.
Med venlig hilsen og velkommen til Assisi,
Susanne Gram Larsen og Frederik Hjerrild
Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN
i samarbejde med JTB Denmark.
Assisi-Kredsen er en økumenisk kreds med formålet at udbrede kendskabet til
Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til Assisi.
JTN Denmark er et rejsebureau, medlem af Rejsegarantifonden.
I rejsen kan deltage medlemmer af Assisi-Kredsen.
Assisi-Kredsens formand
Frederik Hjerrild, Dirch Passers Allé 17, 3.th., 2000 Frederiksberg,
tlf.: 61 79 50 55, mail: frederikhjerrild@gmail.com.
Assisi-Kredsens sekretær
Marianne Plum, Teglværksgade 31.th., 2100 København Ø,
tlf.: 39 29 87 40, mail: plum@assisi-kredsen.dk. Hertil kan bl.a. rettes henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen.
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Fortsat fra side 8
Pavens franciskanske tilknytning havde
også nogle pudsige sider. Da han en dag
skulle møde folk i audiens, den ene delegation efter den anden, som paver har for
skik, kom til sidst mindrebrødrenes styrende råd. Da de 20 min var gået som var
afsat til audiensen, gjorde en af de nærPave Johannes blev optaget i den tredje
orden i 1896, da han bare 14 år gammel. meste medarbejdere ham opmærksom på,
at tiden nu var gået. Paven affærdigede
Blot en stor dreng, der var begyndt som
elev på præsteseminariets skole. Han be- ham med, at han netop bevidst havde
indkaldt franciskanerne, sine medbrødre,
tragtede selv sin indtræden i den tredje
til sidst for at have ekstra lang tid med
orden som det, der ansporede ham til at
blive præst. Den unge Angelo voksede op dem.
under franciskansk indflydelse. I nærhe- Angelo Roncalli var søn af en bonde, og
den af hans fødehjem lå kapucinerkloste- de jordnære dyder forlod ham aldrig. Der
var ikke noget krukkeri ved ham. Han gav
ret Baccanello, som havde en afgørende
udtryk for, at Jesus var kommet til os som
indflydelse på hans åndelige liv.
en broder.
Og under hele sit lange livsforløb i KirKaldet som lægfranciskaner forblev en
dynamisk kraft i hans liv. Det prægede
hans holdninger og hans adfærd på en
sådan måde, at han for mange sekularfranciskanere i dag står som en relevant
hellighedsmodel.

Dette broderskab følte Johannes den
XXIII når han var i franciskansk selskab.
Pave Johannes var ikke blot en franciskus Han fortæller, at mindrebrødrene er dem,
-sympatisør, men hele sit liv var han fuld der står ham nærmest i livet, fordi han
bevidst om sin egen rolle som franciska- også har været franciskaner i lang tid.
Det var også til franciskanerbrødrene, at
nertertiar.
paven udtrykte de berømte ord, som jour”Det glæder mig altid i hjertet at kunne
føle mig som en ydmyg troast franciska- nalister og forfattere har gengivet i mange
nertertiar,” skriver han til lederen af klo- andre sammenhænge. ”Jeg er Josef, jeres
steret. ”Jeg vedkender mig som medbro- bror”. Ordene faldt i Laterankirken i forder til den hellige Frans, omend som yd- bindelse med fejringen af 750-års dagen
for franciskanernes første regel.
myg tertiar”. Og da han en gang var på
ken opretholdt han kontakten med det
lille kloster i Baccanello.

retræte i et andet franciskanerkloster
skrev han: Indbydelsen til at tilbringe
nogle dage på dettte rolige sted er en lejlighed for mig til at meditere lidt sammen
men Frans` kære sønner. Også jeg er franciskanertertiar, og vi deler altså den samme ånd.

Fattigdommen er en af de franciskanske
dyder, som også levede i Johannes` bevidsthed.
”Fattigdommen tog mig i sine arme, da
jeg var barn, skriver han til sine to søstre,
”og den har ikke forladt mig nu, hvor jeg
er blevet biskop. Lad os ikke klage over
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den, for fattigdommen, når den bæres
med tålmodighed, får os til at ligne Jesus
Kristus mere og sikrer os en bedre plads i
paradiset”.
Og i sin dagbog skriver han ”skønt jeg
har efterladt fattigdommen og det enkle
liv, har jeg aldrig forsøgt at distancere
mig fra den”.
Angelo Roncalli levede faktisk selv meget beskedent, især når man tager hans
status i betragtning.

Han forstod sit embede som et tjenerembede. Han besøgte sygehuse, kirker og
fængsler.
Og han skabte allerede i begyndelsen af
sit pavevirke fornyelse i messen.
Ved en rejse til bl.a. Assisi satte han sig
ud over tidligere pavers traditionsrige
holdning ved at fejre såkaldte dialogmesser.

Berømt er hans indgriben midt under
langfredagsliturgien i en af Roms basiliDe 9 år han var diplomat i Istanbul, hav- kaer. Midt i rækken af forbønner for verde han f. eks. Ikke en bil til rådighed. Han den og meneskenes behov, var man kommet til bønnen for jøderne. Johannes havgjorde ligesom de fattige han levede i
de i mange år loyalt bedt bedt bønnen
blandt - han tog sporvognen.
hver langfredag, selv om han i sit stille
Og Frans` fru Fattigdom fulgte ham til
enden. Som en ægte søn af Frans gav han, sind havde ærgret sig over den. Han fandt
fire dage før han døde, den smule penge, den tvivlsom, nedladende og falsk i tonen. Nu var han imidlertid blevet pave og
han havde, til sekretæren med ordene.
kunne gøre noget ved det.
”Jeg ønsker, at Herren skal finde mig
fattig og uden besiddelse, sådan som jeg Han rejste sig, afbrød bønnen og gav klar
besked. Den bøn skal aldrig mere bruges.
virkelig er.”
Enkelhed, ydmyghed og beskedenhed var Næste dag fik liturgikommisionen den
de dyder, som karakteriserede ham, lige- samme besked. Og senere hen på koncilet
som de havde karakteriseret Frans af As- fordømte Kirken skarpt og difinitivt enhver form for jødehad.
sisi.
Han udstrålede en godhed, som alle bemærkede. Men han var også fuld af humor, hvilket bl.a. kom til udtryk ved et
uanmeldt besøg på sygehuset Santo Spirito. Forstanderinden kom forfjamsket
ilende til, da hun så at paven var kommet.
Hun hilste ham ærbødigt og stammede:
Jeg er overhovedet for den hellige ånd.
Johannes lo og svarede. Jamen, hvor er
De heldig, jeg er bare paven.

I 1961 offentliggjorde Johannes XXIII
sin høj agtede encyklika Mater et Magistra om Kirken og den sociale udvikling.
Her gjorde han sig til talsmand for mindsteløn til alle arbejdere og henviste til at
en retfærdig udvikling ikke kun skulle
ske inden for det enkelte samfund, men
også mellem rige og fattige lande. Han
brød med Vatikanets mistænksomhed
mod sigende socialisme og ønskede velfærdsstaten velkommen.

14

I sin sidste encyklika Pacem in terris i
1963 skriver han om freden blandt alle
folk, i sandhed, retfærdighed, frihed og
kærlighed.
I rundskrivelsen tog han også spørgsmålet om afspænding og sameksistens op
mellem de forskellige blokke. Han skelnede mellem maxistisk ideologi og den
form for kommunisme, som man mødte.
Han fordømte endvidere atomoprustningen.
Denne rundskrivelse blev anset som hans
testamente. Selv russerne var imponerede
og den maxitiske filminstruktør Passolini
dedikerede sit mesteværk Mathæuspassionen til paven.
Det skal siges, at Paven reagerede voldsomt over for de forfølgelser af kirken
der fandt sted i østblokken.
Paven fik en pris for sin indsats under
Cubakrisen. Hans indgriben var med til
at forhindre at krisen ville udvikle sig til
krig.
Pave Johannes XXIII døde den 3. juni
1963.
Hele verden sørgede.
I FN blev der flaget på halv. Selv Union
Jack blev flaget på halv i stang i den britiske del af Belfast.
Den 27. april i år helgenkåres pave Johannes XXIII sammen med pave Johannes Paul II.
Pave Johannes XXIII var en kendt sekularfranciskaner.
I Danmark er Johannes Jørgensen, kunstneren Birgitte Westh og kunstneren Mo-

gens Ballin vel nok nogle af de sekularfranciskanere, der er kendt i de fleste
kredse.
I de protestantiske kirker er der også
franciskanske ordener - og sekularfranciskanere. Det gælder f.eks. i England
og i Sverige. Biskop Desmund Tuto og
Conrad Adennauer er vel blandt de
kendteste.
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Den hellige Frans
Det var sig den hellige Frans,
en Helgen, en Herrens Jonglør.
Helst spilled han op til en Dans
i et højt metafysisk Humør.
Se, Sorger og Smil gaar i Krans
som Brødre og Søstre, I smaa,
og alene med dansende Trin, sagde Frans,
skal for Herren, vor Gud, vi fremgaa.
En Helgen, en Herrens Jonglør,
var Frans fra den umbriske By.
Han havde et sphærisk Gehør,
og han hørte andante en Sky;
men spilled man op til en Dans
med jordisk Fiola og Luth,
saa var Tonen for grum og for grov, sagde Frans,
og den himmelske Vellyd var brudt.
Helst spilled han op til en Dans;
men aldrig på Jorden han fandt
en Luth med så fin Ressonanns,
at den svinged med Himlens Diskant.
Ja, selv om jeg fandt her til Lands
en Streng af et Græshoppevin,
saa var Tonen for skingrende grov, sagde Frans,
naar han præked med dansende Trin.
I et højt metafysisk Humør
gik Frans gennem Pinjernes Skov.
Da fandt han, den gale Jonglør,
en Strengeleg til sit Behov,
en nedfalden Gren, som til Dans
og balstyrig Musik syntes skabt.
Se, den tyste Fiola er her, sagde Frans.
Den har Gud i sin Miskundhed tabt.
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Af digteren Tom Kristensen
Se, Sorger og Smil gaar i Krans,
men danser dog bedst til Musik.
Hej hop, hvor han spilled til Dans,
om en lignende Bue han fik.
Da sprang Broder Sorg uden Stands
og svang Søster Smil ved sin Haand.
Jeg maa finde en Bue i Dag, sagde Frans,
og Gud lede min søgende Aand.
Som Brødre og Søstre, I smaa,
laa Sten og stod Blomst og sad Fugl,
laa Kogler og Grene og Straa
rundt i standsede Danse og Hjul.
Her fandt han i Koglernes Dans
en Kvist, som saa lydefrit laa.
Se, den ligner en Bue for mig, sagde Frans,
og skal flinkt paa Fioalaen gaa.
Og alene med dansende Trin, sagde Frans,
som paa Knive vi gik, som paa Knive vi gik,
skal vi danse vor yderste Ydmygheds Dans
til Fiolaens lydløse Grenemusik,
og i Stilheden holde en vild Vigildans
for at fejre vor fejreste Fattigdoms Kaar,
thi jeg spiller et nyt Instrument, sagde Frans.
Hør, hvor Tonerne gaar! Hør, hvor Tonerne gaar!
Skal for Herren, for Herren, vor Gud, vi fremgaa,
maa til Ære vi danse i sphærisk Tagfat
som vor Storbroder Sol i det himmelske Blaa
og vor Storsøster Maane i den blaanende Nat;
thi vor Fromhed er Dans, den er idelig Dans,
hvor vort Asen af Krop lærer Sjælens Musik.
O, hav Tak for Fiola, min Gud, sagde Frans,
og hav Tak for den strygende Bue, jeg fik.
Fra Tom Kristensens digtsamling:
”Mod den yderste rand”, 1936.
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