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København, den 16. november, 2018 

 
 

Kære medbrødre, kære menighedsrådsformænd, 
 
    I sin apostolske skrivelse til markering af afslutningen på Barmhjertighedens år, ”Misericordia et 
misera” af 20. november 2016, nævnte pave Frans, at han blandt andre tiltag agtede at indføre en 
årlig verdensdag for de fattige. Næstsidste søndag i kirkeåret, i år den 18. november, blev bestemt 
som temadag for dette anliggende. 
    Kirken markerer i år dagen for anden gang. Den 13. juni udsendte paven et særligt budskab til 
denne dag, som i resumé allerede er offentliggjort på bispedømmets hjemmeside. Temaet for 
pavens budskab til dagen i år er ordene fra Salme 34: ”Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte 
ham.” (Sl. 34,7) Det er pave Frans’ intention at gøre os alle mere opmærksomme på de fattiges kår, 
både for at afhjælpe deres konkrete nød og for at undgå, at der opstår en diskrepans mellem den tro, 
vi bekender, og den, vi lever, også i forhold til vore medmennesker. 
    Verdensdagen for de fattige er ny og derfor endnu ikke blevet en tradition. Vi skal derfor gøre os 
yderligere tanker om, hvordan vi kan markere den fremover. Til dagen i år har Caritas igen udsendt 
lidt materiale, også til brug i søndagens liturgi, inkl. forslag til forbønner. Dette materiale er udsendt 
særskilt til sognepræsterne og caritasrepræsentanterne i sidste uge. Med denne forsendelse følger en 
plakat til ophængning i kirkerne. Jeg beklager, at plakaten først kommer nu; men den kan måske 
alligevel være et blikfang ved kirkedøren. 
      
       I håbet om, at verdensdagen for de fattige også i år må blive godt modtaget og fremover 
indarbejdet i vort bispedømmes liv, sender jeg de   
 
                                                                                               venligste hilsener 
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Kabenhavn, den 16. november, 2018

Kaeremedbmdre, kaere menighedsréidsformaend,

1sin apostolske skrivelse t i l marketing af afslutningen péi Barmhjertighedens 5r, ”Misericordia et
misera” af 20. november 2016, naevnte pave Frans, at han blandt andre tiltag agtede at indfiare en
éirlig verdensdag for de fattige. Naestsidste sendag i kirkeéiret, i éir den 18. november, bleV bestemt
som temadag for dette anliggende.
Kirken markerer i éir dagen for anden gang. Den 13. juni udsendte paven et saerligt budskab ti l

denne dag, som i resumé allerede er offentliggjort péi bispedrammets hjemmeside. Temaet for
pavens budskab ti l dagen i éir er ordene fra Salme 34: ”Den hjaelpelase r&bte, 0g Herren harte
ham. ” (81. 34,7) Det er pave Frans’ intention at gate 05 alle mere 0pmaerksomme péi de fattiges kéir,
bide for at aflijaelpe deres konkrete mad 0g for at undgéi, at der opstéir en diskrepans mellemden tro,
Vi bekender, 0g den, Vi lever, ogséi i forhold t i l vore medmennesker.
Verdensdagen for de fattige er ny 0g derfor endnu ikke blevet en tradition. Vi skal derfor gere os

yderligere tanker om, hvordanVi kanmarkere den fremover. Ti l dagen i éir har Caritas igenudsendt
lidtmateriale, ogséi t i l brug i semdagens liturgi, inkl. forslag t i l forbranner. Dette materiale er udsendt
saerskilt t i l sognepraesterne 0g caritasrepraesentanterne i sidste uge. Med denne forsendelse fialger en
plakat t i l ophaengning i kirkerne. Jeg beklager, at plakaten farst kommer nu; men den kan méske
alligevel vaere et blikfang ved kirkedtaren.

I héibet om, at verdensdagen for de fattige ogséi i éir méi blive godt modtaget 0g fremover
indarbejdet i vort bispedtammes 1iV, sender jeg de

venligste hilsener
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