
Fra konflikt 
til fællesskab

500 ÅRS ADSKILLELSE OG 
EN FÆLLES FREMTID

i Roskilde Domkirke 4. oktober 2017 
for elever på de katolske skoler

ØKUMENISK GUDSTJENESTE
I ANLEDNING AF 500-ÅRET 

FOR REFORMATIONEN

Festgudstjeneste



til Festgudstjeneste i Roskilde Domkirke i anledning af 
500-året for reformationen.

Gudstjenesten ledes af Roskildes biskop Peter Fischer-Møller
og den katolske kirkes biskop Czeslaw Kozon. Prædiken ved 
sognepræst Julie K. Goldschmidt og p. Jesper Fich op.

I gudstjenesten deltager alle 8. klasserne på de katolske skoler 
øst for Storebælt og deres lærere og gæster.

Musik: Organist Kåre G. Nielsen og blæsere ved 
Henrik Madsen
Koret ledes af Pia Boysen, Det Danske Pigekor.

Den 5. oktober: Gudstjeneste for alle 8. klasser på de katolske skoler 
vest for Storebælt i Aarhus Domkirke. 

 

Velkommen

 
FAKS
Foreningen af Katolske Skoler i Danmark

Fra konflikt til fællesskab
Foreningen af Katolske Skoler i Danmark har udgivet tre korte film og et undervis-
ningshæfte med samme titel til brug på skolerne og for andre interesserede. 
Se mere på frakonflikttilfællesskab.dk

Tegninger og grafik: Kim Frans Broström 



Indgang og procession
(Alle rejser sig)

Salme
Koret
Flammerne er mange, lyset er ét,
lyset – Jesus Kristus,
flammerne er mange, lyset er ét,
vi er ét i ham!

Alle synger
Grenene er mange, træet er ét,
træet – Jesus Kristus,
grenene er mange, træet er ét,
vi er ét i ham!

Gaverne er mange, Ånden er én
én i Jesus Kristus,
gaverne er mange, Ånden er én,
vi er ét i ham!

Kaldene er mange, Herren er én,
Herren Jesus Kristus,
kaldene er mange, Herren er én,
vi er ét i ham!

Lemmerne er mange, kroppen er én,
Jesu Kristi kirke,
lemmerne er mange, kroppen er én,
vi er ét i ham!

 
Henrik E. Frederiksen 1985 og 1993

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag. Mel. Olle Widestrand 1974

Indledning

Kyrie
Kyrie eleison, Herre forbarm dig!
Christe eleison, Kritus forbarm dig!
Kyrie eleison, Herre forbarm dig!

fællesmængde

Foreningen af Katolske Skoler i Danmark



Bøn
Biskopperne beder i fællesskab

Læsning
(Elev fra Skt. Josefs Skole) 

Halleluja
(Koret)

Evangelium
Prædiken ved sognepræst Julie K. Goldschmidt og 
p. Jesper Fich op

Salme
Du satte dig selv i de nederstes sted.
Du satte dig op mod de stores fortræd.
Du satte dig ind i de yderstes nød.
Du satte dig ud over dødsangst og død.

Nu taler du til os fra højeste sted,
hvor ingen kan udsætte dig for fortræd,
og lever og lider dog med os endnu,
så ingen er mere i live end du.

Du kæmper i verden for frihed og fred,
når andre gir op, bliver du viljefast ved.
Du følger os ind i den yderste nød
og kalder os ud af den inderste død.

Du sender os ned i de nederstes sted.
Du sætter os op mod de stores fortræd.
Du lever i os i de inderste lag.
Vi lever i dig på den yderste dag.

Hans Anker Jørgensen 1986

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag. Mel.: Merete Wendler 1986



Forbønner 
(4 elever fra Skt. Josefs Skole) 
Hver bøn slutter: “derom beder vi” og derefter svarer alle: 
“Herre, hør vor bøn”

Salme
This a little light of mine
I´m gonna let it shine, oh
This little light of mine,
I´m gonna let it shine, hallelujah
This a little light of mine, 
I´m gonna let it shine,
Let it shine, let it shine, let it shine
Oh let it shine

The light that shines is the light of love
Lights in the darkness from above,
It shines on me and it shines on you
Shows what the power of love can do,
I´m gonna shine my light both far and near
I´m gonna shine my light both bright and clear,
Where there ś a dark corner in this land
I´m gonna let my little light shine

Omkvæd
On Monday he gave me the gift of love,
Tuesday peace came from above,
Wednesday he told me to have more faith,
Friday he told med to watch and pray
Saturday told me what to say,
Sunday he gave me the power divine,
To let my little light shine.

Omkvæd…
Traditional

Fader vor
(Alle rejser sig og står op resten af gudstjenesten)



Velsignelsen

Udgangsbøn
(Frans af Assisis bøn bedes i kor)

Herre gør mig til et redskab for din fred
Lad mig så kærlighed, hvor der er had
Forsoning, hvor der er splid
Tro, hvor der er tvivl
Håb, hvor der er fortvivlelse
Lys, hvor der er mørke
Og glæde, hvor der er sorg
Amen.

Salme
(Alle står op og udgangsprocession starter)

Mægtigste Kriste, menighedens Herre,
den du har tegnet med dit kors til ære,
kom dog at hjælpe os af fjendens snare,
dit folk bevare!

Før du selv striden for de børn så svage,
tving du vor fjende, driv hans magt tilbage,
hvad sig mod dig og dine vil ophøje,
selv du nedbøje!

Fred udi kirken vi af dig begære,
fred udi landet du os og beskære,
fred udi hjertet du for alting give!
Hos os du blive!

Matthäus Apelles von Löwenstern 1644. Dansk 1740.

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag. Mel.: Friedrich F. Flemming 1811

Afslutning
Alle forlader kirken efter processionen.



I forbindelse med 500 

året for reformationen 

mødtes repræsentanter 

fra Det Lutherske Ver-

densforbund og paven i 

Lund. Her offentligjor-

de de 5 påbud til kirker-

ne, om hvordan de skal 

arbejde sammen mod 

større enhed. De skal 

forstås som retningsliner 

for, hvordan katolikker 

og protestanter frem-

over skal være kirker 

sammen. 

Fem påbud om at være 
kirker med hinanden

1  Katolikker og lutheranere skal altid se 

på det, de har til fælles og ikke på det, de 

er uenige om, også selv om det er lettere 

at se forskellene.  2  Lutheranere og kato-

likker må være åbne over for hinanden og 

lade sig påvirke og ændre af de andres vid-

nesbyrd.  3  Katolikker og lutheranere skal 

arbejde fælles mod den synlige enhed mel-

lem de to kirker. De skal arbejde sammen 

om konkrete ting, der kan gøres for denne 

enhed.  4  Lutheranere og katolikker skal i 

fællesskab gøre Jesu Kristi evangelium re-

levant i vores tid.  5  Katolikker og luthe-

ranere skal sammen vidne om Guds nåde i 

forkyndelse og tjeneste i verden.
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