Den franci skanske se kularor den
Nyhedsbrev december 2014
Julekrybben i Greccio 1
Nu vi påbegynder vore forberedelser til at fejre jul, skulle vi også rette vor
opmærksomhed mod, hvad Frans af Assisi gjorde den juleaften i 1223.
En af de adelsmænd, grev Giovanni Velita fra Greccio, for hvem Frans’ liv og
eksempel havde haft en vis indflydelse, inviterede Frans til Rietidalen, og i en af
hulerne i den solide klippe rekonstruerede han krybben i Betlehem, sådan som
hans poetiske fantasi inspirerede ham til at gøre det.
”Jeg ønsker at huske på, at Barnet blev født i Betlehem og med egne øjne at betragte
Hans besvær og lidelser som det er at være et krævende spædbarn, hvordan Han lå
i krybben, og hvordan Han blev anbragt i høet mellem en okse og et æsel.”
Netop den Juleaften kom mænd og kvinder fra alle hjørner kravlende op ad
Greccio-bjerget med tændte lys
og fakler, så stedet blev
fuldstændigt oplyst, og klipperne
gav genlyd af deres stemmer,
mens de sang de hellige salmer.
Vigiliemessen til Julenat blev
fejret. Frans var diakon og stod i
nærheden af krybben. Han læste
evangeliet og prædikede derefter
”med sin glødende stemme, med
sin blide stemme, med sin
tydelige stemme, med sin
klingende stemme”. Et medlem
af menigheden, Grev Giovanni, fik en åbenbaring: Han så Jesus-barnet liggende i
krybben, og Frans bøje sig ned over Ham for at vække Ham. Greccio var blevet det
nye Betlehem!
Greccio illustrerer en ny måde at erindre og at fejre Jesu Fødsel på. At erindre er
at bevare og fejre. Til ære for Den hellige Frans var det i Greccio, at man byggede et
alter henover krybben, og hulen blev indviet til et sted for tilbedelse. Dette blev
udført på en sådan måde, at der, hvor dyrene en gang åd deres hø, dér skulle
troende kristne spise Guds Lams hellige legeme og drikke dets hellige blod.
Indtil da, til det øjeblik i 1223, havde Jesus-barnet hvilet i glemsel i mange
kristnes hjerter, og Frans indprentede uudsletteligt Jesus-barnets fødsel i
hjerterne på sine samtidige. Og også i vore hjerter! I julevesperen, som Frans
komponerede, følges beskrivelsen af krybbesceneriet af englenes lovsang: ”Fred på
jorden for mennesker med god vilje.” Jesus Kristus blev kød og blod for at bringe
fred til den verden, som ikke kunne findes i Det Hellige Land, Palæstina, hvor
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Frans på et tidspunkt drog ud for at prædike om denne fred for korsridderne og
dernæst for Sultanen i Damietta, og som han ønskede, at hans Brødre skulle tage
imod i klippehulen i Greccio. Nu, lige her, næsten ved slutningen af sit liv, og
alvorligt syg, skulle han aldrig komme til at se de hellige steder igen. Men hans
store indsigt og viden fortæller, at der findes ingen privilegerede steder eller
specielle publikum: Krybben i Greccio fjerner selv behovet for at drage til Det
Hellige Land eller til at generobre det fra de muslimske besættere. Betlehem findes
alle vegne, selv i Greccio, for overordnet set skal det findes i menneskenes hjerter.
Greccio er blevet det nye Betlehem.
Fr. Stephen Innes OFM cap – oversat af Joan Larsen OFS

Glædelig Jul

2

Diverse nyheder
Transitus blev fejret offentligt i fire steder i år.
I Aarhus, Aalborg, Nakskov og København.
Her et billede fra Skt. Franciskus Kirke, Nakskov, sendt af
Maja Flensted. Der er en fresco af Sankt Frans med
sårmærkerne. Alle freskoer er malet af
sækularfranciskaneren Birgitte West, oplyser Maja.

Br Theodor Jurgensen OFM Conv var på besøg den 22. november
i Sakraments kirkens sakristi, hvor han gav os en foredrag om Tro
og følelser. Tro er ikke følelser. Tro er en handling, mens følelser
er noget passiv, individuelt. Vi skal vise vores tro, vise, ikke
reklamere. Ikke med løftede pegefingre, men med dialog.

Fr Rafael Bonanno OFM, fra Boston, USA var i Denmark for
en kort besøg sidste juni. Han skrev til USA OFS National
ministeren, Tom Bello, om en kontakt i Danmark. Han skulle
opholde sig i København for første gang og ville lære nogle
sekular franciskanere at kende. Han havde mødt nogle
engagerede danske sekularfransiskanere for 20 år siden i
Rom. Han skulle være kapellan på et krydstogtskib. Han
besøgte La Verna fraternitet hvor han talte om Frans og
Treenighed.
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Gæt den hemmelige meddelelse! 
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Ny præsidium for den franciskanske sekularorden og ansvarsområder

General minister: Tibor Kauser, Hungary
General Vice.minister: Chelito Nuñez, -Venezuela
Rådgiver område Europe-1, Engelsk-tysk område: Ana Fruk, Croatia
Rådgiver Spansk: Spanien og Latin amerika: Ana Maria Raffo, Peru
Rådgiver område Europe-2, Engelsk- Italiensk område: Attitlio Galimberti, Italien
Rådgiver sprog Fransk, Michele Janian , Libanon
Rådgiver Spansk- Portugisisk: Silvia Diana, Argentina.
Rådgiver Engelsk USA og Africa: Jenny Harrington, South Africa.
Rådgiver Engelsk Asia og Oceania: Augustine Young Hak, Korea
Repræsentant Unge Franciskaner: Andrea Odak, Croatia.
Kasseren: Lucio Monti
Sekretær: Isabella di Paola

Konference af åndelig Assistenter – CAS
Fr José Antonio Cruz Duarte, OFM, Brasilien
Fr Francis Bongajum, OFM Cap. , Camerun
Fr Marín Pablo Bitzer, OFM Conv., Argentina
Fr Amando Trujillo-Cano, TOR, Mexico

På de forskellige planer aktiveres og ledes fraterniteter af et råd og en minister [...].
Deres tjeneste er en opgave, der kræver, at de villigt stiller sig til rådighed og bærer
ansvar såvel for den enkelte som for fællesskabet. Regel 21
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Nyt nationaleråd udpeget til 2017:
National Minister:
Gilda Suarez de Nielsen (Aarhus)
National vice-minister: Jonna Bachdal Johansen (LaVerna)
National sekretær:
Eva Christensen (Aarhus)
Nationale rådsmedlemmer: Dennis R Jensen (LaVerna) og
Hellen Zielke Nielsen (Aarhus)
Må Herren giv jer Hans støtte, Hans lys og Hans guide i denne
mission betroet jer, at tjene og at genoplive den franciskanske
sekularorden i den kære Danmark.
Tibor Kauser, OFS General Minister

Herren gav mig brødre!!
Anders Overgaard Pedersen, er flyttet tilbage til Aarhus fratenitet den 17.
november, hvor han blev optaget den 17. november i 1990. Han flyttede til San
Damiano fraternitet i Randers i december 1994, da Aarhus var et meget stort
og blomstrende fraternitet mens Randers var svækket. Anders har været
formningsansvarlig: dvs, fremskaffe og tilrettelægge gennemgang af relevante
franciskansk skrifter. I sin tid forsøgte han at skabe interesse for "Franciscans
International”. Anders kan ikke deltage i møderne p.g.a sygdom men er altid
til rådighed via sms, email eller telefon.

Josef Sepp, født i Østrig, blev optaget den 17. november 2014 i Aarhus
fraternitet. Josef er sygeplejersker ved Aarhus kommune hospital.
Behersker engelsk, tysk og spansk. Han er aktive medlem af Skt.
Toribio gruppe for de spansktalende, hvor han ofte leder rosenkrans
bøn og hjælper med praktiske opgaver. Han er også til at finde bland
sømænd der kommer til Aarhus.

”Således bør de gøre bøn og meditation til
sjælen i deres tilværelse” (Regel 8)
Sæt kryds i kalenderen for Kristi himmelfarts weekend 14.17. maj 2015. Retræte med fr Stephen Innes OFM Cap om
meditation ifølge den franciskanske tradition.
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