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KRISTI LEGEMSFEST  
Torsdagen efter festen for Trinitatis fejrer Kirken Kristi Legemsfe-
sten, hvor vi særligt siger Gud tak for det underfulde mysterium, 
at brødet og vinen forvandles til Jesu Kristi Legeme & Blod. At 
vi i den hellige messe ikke modtager ganske alm. brød, men 
derimod Jesu Kristi Hellige Legeme er ingen nyhed for os som 
katolikker, idet det naturligvis er katolsk børnelærdom.  
 Dog er denne liturgiske fejring en god påmindelse om netop 
det undergørende i messefejringen, at det ikke bare er et sim-
pelt mindemåltid, hvilket man jo særligt i protestantiske samt 
visse liberale katolske kredse ynder at hævde, men at der i ste-
det sker en mirakuløs forvandling idet præsten udtaler konsek-
rationsordene over brødet og vinen. 
 Søndag den 6. juni er således den eksterne fejring af Kristi 
Legemsfesten, som i år bliver særligt festlig idet én af de faste 
kirkegængere i den yngre generation, som jo er selve Kirkens 
fremtid, får den store gave at kunne modtage sin første Hellige 
Kommunion ved fejringen i Jesu Hjerte kirke (Kbh.) kl. 18. 
 

 
Tilbedelsen af det Allerhelligste Sakramente  

ifm. Kristi Legemsfest – 2019 
 
JUNI ER FESTERNES MÅNED 
Foruden Kristi Legemsfesten har vi endvidere den store glæde 
at kunne fejre to andre store fester i juni måned. 
 Ifølge den traditionelle liturgi er det muligt at fejre Jesu Hel-
lige Hjerte, som er patronatsfesten for den kirke vi holder til i, 
på 3. søndag efter Pinse, altså søndag den 13. juni.  
 Sidst i juni har vi endvidere den eksterne fejring af festen for 
de to apostle Peter & Paulus, hvilket er søndag den 27. juni. 
 Der tilbydes også adskillige hverdagsmesser i løbet af juni, 
der som altid kan ses på hjemmesiden – se evt. adressen her-
under eller skan QR-koden. 

KRISTUS ER VOR FRED OG VORT LYS 
Når vi tror, at Kristus er vor fred, skal vi vise sandheden i 
vort kristennavn ved i vort eget liv at aflægge vidnesbyrd 
om den fred, som er i os. "Han har udryddet fjendskabet", 
som apostlen siger. Ikke på nogen måde må vi tillade, at 
det blusser op igen i os, men vi må vise i vort liv, at det er 
helt dødt.  
 For vor frelses skyld er fjendskabet herligt tilintetgjort af 
Gud, og vi skal ikke lade det, der lykkeligvis er dødt, hæs-
ligt genopstå til livet, ved at vi bliver vrede til vore egne 
sjæles fordærv og tænker på uret, vi har lidt.  
 Lad os da også, når vi har Kristus, som er vor fred, ud-
rydde fjendskabet, for at vi kan virkeliggøre i vort liv, hvad 
vi tror i ham.  
 For ligesom han har nedrevet det gærde, som skiller, 
nemlig fjendskabet, og forenet begge parter til ét nyt 
menneske i sig ved at skabe fred, således skal også vi 
ikke blot forsone dem, der angriber os udefra, men også 
dem, der forårsager uenighed blandt os selv, for at kødet 
ikke skal begære mod ånden, men ånden mod kødet. 
Nej, lad kødets sans være underordnet Guds lov, for at vi 
atter kan genopbygges til ét nyt fredens menneske, fra 
at være to parter blive ét g have fred blandt os selv. 
 For dette er betydningen af fred, at stridende parter 
bliver enige. Når derfor den strid, som ligger i vor natur, er 
ophørt, da har vi freden i os og bliver til fred. Da viser vi, 
at kristennavnet er sandt og gyldigt i os. Når vi betænker, 
at Kristus er det sande lys, der er utilgængeligt for al 
usandhed, lærer vi, at også vort liv må være oplyst af 
strålerne fra det sande lys. 
 Dyderne, det er de stråler fra retfærdighedens sol, som 
udsendes for at oplyse os, så at vi kan aflægge mørkets 
gerninger og vandre med ære ligesom om dagen. Lad 
os aflægge den skjulte synd og gøre alt i lyset. Lad os 
også selv blive lys og ved vore egne gerninger lyse for 
andre, hvad der er lysets egen natur. 
 Og når vi erkender, at Kristus er blevet vor helliggørelse, 
vil vi afholde os fra alt syndigt og urent både i gerning og 
i tanke, og vi vil i sandhed vise, at vi er delagtige i hans 
navn, fordi vi ikke i ord, men ved vort livs handlinger af-
lægger vidnesbyrd om helliggørelsens kraft. 
 

"Om den kristne fuldkommenhed" 
af Skt. Gregor af Nyssa (ca. 335-395), biskop 

 


