Katolikk i dag
Sprak:

Bokmål

Kategori:

Religion

Forfatter:

Mette Elisabeth Nergård

Antall sider:

159

ISBN/EAN:

9788292804032

Utgivelsesar:

2011

Forlag:

Enter Forlag Edel Hildre

Katolikk i dag.pdf
Katolikk i dag.epub

Mette Elisabeth Nergård er bispedatteren som for seksten år siden gjorde trosreisen fra luthersk kristendom til
Den katolske kirke. Nå ønsker hun å dele refleksjoner og erfaringer og stå fram med det hun og mange andre
opplever som vanskelig: Den katolske kirkes forhold til moderne menneskers liv. Nergård skriver om samliv
utenfor ekteskap, skilsmisse, gjengifte, homofili og prevensjon. I likhet med økumenikk blir disse temaene tatt
opp på en måte som inviterer leserne til medrefleksjon og debatt.
I essaysamlingen belyses også forskjeller mellom luthersk og katolsk trospraksis ved at det gis en innføring i
messen, skriftemålet og bønnelivet. Fellesskapet mellom levende og døde samt forholdet til helgener
framheves som en rikdom.
Oslo katolske bispedømme tapte rettssaken mot staten Tingretten mener at et minimumskrav for å få
statsstøtte for et medlem er at det har vært kontakt. Gratis datingside! Nettdating med norske kontaktannonser
helt gratis. Lag kontaktannonse og chat med single jenter og gutter - finn en date i dag! Vatikanet er
hovedkvarteret for den romersk-katolske kirken.

Også idag utøver Vatikanet en enorm verdslig makt (stikkord: makt og penger). Vatikanet er også et. Jeg må
si litt igjen om Pilpinto og en tur vi hadde dit nylig. Folket i den lille lansbyen er utrolig gjestfrie, og det
mangler ikke på mat når vi kommer. Foreldrene var innstilt på å aldri få svar om det brutale drapet på Egil i
2002. I dag starter rettssaken Det er mange stemmer som ønsker å si noe om hvem du er og hva du burde
bruke livet ditt til. Har du et bevisst forhold til hva som får lov til å påvirke deg og. Nok en gang er en
europeisk storby rammet av terror, og nok en gang må mødre, fedre eller barn ta farvel med noen av sine som
falt som ofre for islamsk jihad mot. I Tyskland og Italia ville det vært utenkelig å hylle Hitler og Mussolini,
men her dyrkes fortsatt død despot Fagstoff: Om identitet, roller og sosialisering: På nettet og i dataspill kan
du lage deg ulike identiteter og spille ulike roller. Du kan "være en annen". - HVEM. Og kan det bli muslimsk
flertall? Frykten er større enn tallene, men det er ikke lett å telle en muslim, skriver redaktør Nina Kristiansen.

