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Vi, Katolsk Vor Frue Menighed

i Århus, er et fællesskab,

der fejrer Jesus Kristus,

som fra hele verden, har samlet os

i én familie i hjertet af Århus.

Rodfæstet i den katolske tradition,

forpligter det os til at vokse i tro, håb og kærlighed

og at dele vor tro med andre.

VORES MISSION



Velkommen i vores kirke. Mange mennesker har gennem årende fundet deres

åndelige hjem her i menigheden. Vi håber, at du også finder et hjem hos os. Som

ny i vores kirke, vil du kunne mærke, at der er stærke bånd, som binder os

sammen, som en familie. De bånd, er ikke kun menneskelige venskaber, men

først og fremmest Jesu kærlighed, som har samlet os i et levende legeme.

Vi håber også, at du gennem en aktiv deltagelse i sakramenterne og

menighedens liv, vil kunne blive en del af vores familie.

Vi håber, at du bliver inspireret til at vokse i din tro og gå dybere i din relation til

Gud, for at nå ud til alle vores medmennesker; især dem som er i nød.

Jeg glæder mig til at møde dig personlig. Du er altid velkommen til, at komme

forbi sognehuset, hvor jegarbejder, eller atkontaktemig på

augustyniak@jesuitterne.org

Velkommen hos os!

Med mine bedste ønsker og forbøn,

P. Kris Augustyniak SJ

Sognepræst

Sognepræsten skriver

mailto:augustyniak@jesuitterne.org


Kirkelige handlinger

I sakramenterne mødes vi med den opstandne og levende Jesus. Vor Frue kirke tilbyder mange

måder at forberede og fejre dem.

Barnedåb Når en familie henvender sig til sognekontoret eller til en af præsterne for at bede om
dåb, modtager forældre praktisk information omkring dåben. Endvidere tilbydes de mulighed for at

modtage fælles undervisning. Desuden bedes familien om at afgøre, om de vil have barnet døbt på

en”dåbs-søndag” eller på et andet tidspunkt. Barnet skal have mindst én fadder, somskal være

katolik, være firmet oghavemodtaget 1. kommunion, leve et autentisk liv som kristenogvære

mindst 16år. Forudendenkatolske fadderkanderværeen ikke-katolsk fadder (dåbsvidne), som

ogsåskal værekristenogfyldt 16år.Vedanmodningombarnedåbsendes til kirkekontoret: barnets

navn og CPR, forældrenes navne og adresse, samt fadderes fulde navne og adresser.

Første kommunion På Førstekommunions-holdet forbereder børnene (fra 2. klasse) sig til for første

gang at modtage to sakramenter: Skriftemålet og Kommunionen. Tilmelding sker via kirkens

hjemmeside. Informationerne kan også hentes på kirkekontoret.

Firmelse På Firmandholdet forberedes de unge firmander til selv at sige ja til Gud, gennem et et-

årigt forløb. Her lægges vægt på, at de unge selv får en forståelse af kirken, fællesskabet og det

sakramente, de modtager. Tilmelding sker via kirkens hjemmeside. Informationerne kan også hentes

på kirkekontoret.

Ægteskab Voresmenighed tilbyder forberedelseskurser til katolsk vielse, som er en del af det

katolskebispedømmets forberedelsesplan. Informationerne kan findespå kirkenshjemmeside. Ønsker

I at blive gift i vores kirke kontakt venligst kirkekontor mindst 6 måneder før jeres planlagte

vielsesdato.

Omsorg forde sygeØnskerman et besøg fra en af præster hjemme eller på et sygehus er
man altid velkommen til at kontakte sognekontoret eller en af præsterne direkte. Det er også

muligt, at en af kommunionsuddelerne kan bringe kommunion til de syge efter

søndagsmessen.

Begravelse Ved et dødsfald vil bedemanden orientere familien omalle formaliteter vedr.

begravelsen.Det erham, somtager kontaktenmed sognekontoret ogpræsten, hvis familien

udtrykker et ønske om en katolsk begravelse. Efter en samtale med bedemanden bliver familien

kontaktet af sognekontoret eller en af præsterne. I alle tilfælde er man selvfølgelig velkommen til at

henvende sig direkte til kirkekontoret.



Vi fejrer Kristus i fællesskab

Det er i søndagsmessen, at vores menighed samles om den opstandne og levende Herre.

Her har hele menighedens liv og virke sin kilde. Vi opfordrer alle til at deltage aktivt i

gudstjenesten. Mange er engageret i forskellige tjenester under messen.

Ministranter hjælper præsten ved at udføre mange opgaver forbundet med liturgien.
Børn og unge (efter af have modtaget den første hellige kommunion), såvel som voksne,

er velkomne til at engagere sig i denne tjeneste.

Lektorer læser Guds ord for menigheden og leder os i bøn under forbønnerne.

Kommunionsuddelere uddeler Jesu legeme og blod til menigheden og bringer

kommunionen til de syge. Alle er indsat i deres tjeneste af biskoppen.

Sakristaner forbereder kirken til gudstjenester og søger for orden i sakristiet.

Velkomsttjenere er kirkensvelkommendeansigtmoddem, somkommer til

gudstjenester. De uddeler salmebøger og sedler med læsninger og bekendtgørelser og

hjælper ved behovmed at finde en plads i kirken.





Vi vokser i vores tro

DenGodeHyrdesKatekeseDenne form for katekese støtter barnet i at opdage og

få etableret et personligt forhold til Gud. Metoden er sensomotorisk og bruger en bibelsk

og liturgisk tilgang, hvor børnene efterhånden genkender messens ritualer, farver og

redskaber. Katekesen er et tilbud for børn fra 3 til 8 år.

Familiegruppe er et fællesskab, hvor forældre med deres små børn (fra 0 til 8 år) får
mulighed for at dele deres tro. Hvert møde består af katekese for børn, en enkel frokost

og samtale mellem forældrene.

KatolskUngdomsKlub eret fællesskabhvor teenagerekanmødes forat lære andre
unge katolikker at kende og dele deres tro. Fælles ture, lejre og fester arrangeres af

gruppen.

Konvertitsundervisninger et tilbud for dem, som forbereder sig til dåben eller gerne

vil blive en del af den katolske kirke ved konvertering. Et 2-årigt forløb indfører deltagerne

i de vigtigste emner i den katolske tro.

MountTaborfællesskab samler internationale og danske studerende. Ugentlig
messe og møde danner rammen for formation og vækst.

Lægfranciskaner samles omkr den hl. Frans’ spiritualitet.



Lægkarmelitter er knyttet karmelkloster i Hillerød i Nordsjælland.

MeditationsgrupperbTo grupper mødes for at meditere.Torsdagsgruppen mødes

omkr. søndagens evangelium som kilde til meditation efter den ignatianske metode.

Ida Wæde er kontaktperson for gruppen. Tirsdagsgruppen mødes omkr. et billede

hvor P. Meister - selv billedkunstner leder imeditationen. (Gruppenmødes hver tredje

tirsdag)

Skt.KnudsKlub giver deældremulighed for atmødes, dele deres erfaringer og få

inspiration til deres åndelige vækst. Gruppen mødes hver tredje tirsdag.

Skt.Thomas Fællesskabmødes hver onsdag kl. 18.00 til messe og karismatisk
lovprisning.

Vietnamesisk gruppe I samarbejde med den fælles vietnamesiske forening i

Danmark blev den vietnamesiske gruppe etableret i Aarhus i 1982. Gruppen

varetager alle katolske aktiviteter for vietnamesere i Aarhus.

Communione et liberazione samles omkr spiritualitetet af don Luigi Giussani.

Vi drager omsorg for hinanden

Caritas er en delaf Caritas Danmark og deltager aktiv ti bådenationale
og internationale kampagner.



International cafe som samles hver 1. tirsdag i måneden, er et sted

hvor flygtninge mødes med medlemmer af vores menighed for at stifte

venskaber og hjælpe i integrationen.

Solidarity Project er en gruppe unge voksne som regelmæssigt besøger

udrejsecenteret for udviste flygtninge i Kærshovedgård.

Social rådgivningtilbydeshver fredageftermiddag i kirkensgalleri.Dorota Matyjasek
er til tjeneste i vores menighed hver fredag mellem kl. 16.00 og 18.00. Hvis du vil tale med

hende, finder du Dorota i Kirkens Galleri eller på Kirkens Kontor. Dorota kan ikke løse dine

problemer, men hun kan vejlede om, hvor og hvordan du får den rette hjælp. Kom trygt

og tal med hende.

Individuel terapi eller parterapi tilbydes af Pernille Aagaard fra vores menighed.

Madbilletter Hver tirsdag fra kl. 17:00 til 20:00 udleveres madbilletter, der kan bruges
som betaling for et måltid hos Kirkens Korshær Nørre Alle 25.



Kunst og kultur

Galleri ved Kirken Galleriet udstiller i Den Katolske Vor Frue Kirkes

menighedslokaler, hvor du foruden de skiftende kunstudstillere også kan nyde en kop

kaffe eller læse kunstaviser og kunstmagasiner. Galleriet rummer også et fyldigt

kunstbibliotek, som du er velkommen til at gøre brug af. Galleriet drives med frivillig hjælp,

og der arrangeres årligt 6-7 udstillinger af høj kvalitet. Galleri ved Kirken er åben mandag,

onsdag, og fredag fra 14-17.00

Kunstkredsvedkirken er enkunstforening,derhar til formålatudbrede kendskabet
til kunst, herunder også religiøs kunst. Det kræver dog ingen særlig religiøs observans at

være medlem, kun at du er glad for og interesseret i kunst. Kontingentet er 300 kr. om

året. For unge under 25 år under uddannelse er kontingentet 150 kr.

Indmeldelsesblanket kan hentes i Galleri ved Kirken. Vi anvender hovedparten af

kontingentet til indkøb af kunstværker, som udloddes ved den årlige

generalforsamling i april. Der er godemuligheder for gevinst, da foreningen ikke er så

stor. Et særligt lodsystem sørger for retfærdig fordeling af chancerne blandt alle

medlemmer. Derudover arrangerer Kunstkreds ved Kirken to-fire foredrag om året.

Foredragsholderne kan være kunsthistorikere eller udøvende kunstnere. Kunstkreds ved

Kirken har et nært samarbejdemed Galleri ved Kirken. Kunstkredsens medlemmer får

således personlig invitation til alle Galleriets ferniseringer, og får ved køb af kunst i

Galleriet 10% rabat .

Den Katolske Vor Frue Kirkes Kantori er kirkens kor og medvirker ved én højmesse
om måneden med skiftende antal deltagere, samt med hele kantoriet en gang om året.

Derudover synger koret ved særlige lejligheder i kirken, til firmelse i Aarhus Domkirke og

afholder omkring 4 koncerter pr. halvår i kirken og i byens Folkekirker. Kantoriet synger en

kombination af den anglikanske Evensong og den katolske Vespers. Kantoriet fylder 40 år i

november 2019 og har haft samme hovedsolist og korleder alle år. I koret synger 21 fra

Folkekirken og 6 fra Den Katolske Kirke. Prøver og koncerter er helt frivillige; men vil man

med til en koncert, er det nødvendigt at være med til de seneste par prøver. Koret holder

prøveaftener hver onsdag kl. 18.30 – 21.00

EnglishChoir synger til de engelskemesserhver lørdag kl. 18.30. Koret har prøver
hver lørdag fra kl. 17.00

Det Vietnamesiske kor synger til messerne på vietnamesisk og øver søndag før
messen.





Menighedens ledelse

P. Kris Augustyniak SJ
Sognepræst, studenterpræst, priest for english speaking,

superior for jesuitterneskommunitet.

87 30 70 44, bedst per mail: kaugustynsj@gmail.com

(dansk, English, français, italiano, po polsku)

offline om onsdagen

Anne Mette Frey
Formand for Menighedsrådet

72 20 12 73

mettefrey@hotmail.com

P. Krzysztof Michalski SJ
Andenpræst, præst for Sogneundervisning

87 30 70 56 krzysztofmichalskisj@gmail.com

(dansk, français, English, po polsku)

P. HerbertPaulKrawczykSJ
Andenpræst, præst for Polakker.

87 30 70 42

Fax: 86 19 45 81

herbert@katolsk-aarhus.dk

(dansk, po polsku, deutsch,français)

offline ommandagen

P. Adolf Meister SJ
Andenpræst 87

30 70 41

meister@katolsk-aarhus.dk

(dansk, deutsch, English)

offline om onsdagen

Georg Christian Ivanov
Sognesekretær

kontor@katolsk-aarhus.dk

87 30 70 40

man-fre kl.17.00-20.00

Filip Lykke
Regnskabsfører fl@katolsk-aarhus.dk 25 48 07 40

man-fre kl. 10.00-16.00
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Faste messetider

Søndagsgudstjenester

Saturday 18.30 - mass in english

Søndag kl. 8.00: messe - dansk

kl. 10.00: højmesse og kirkekaffe - dansk

Den fjerde søndag i måneden er højmessen mere børne- og familieorienteret

med efterfølgende aktiviteter for børn imenighedssalen og kaffe til de voksne.

Kazda 1 i 3 niedziela miesiaca msza po polsku o 14.00

4. søndag i måned messe på vietnamesisk kl. 14.00

kl. 17.00: messe - dansk

I JULIMÅNED kl. 10.00 og 17.00. Ingenmesse kl. 8.00, no english mass in July month

Hverdagsgudstjenester

Mandag kl 18.00 - dansk

tirsdag 16.30 (efter messen vesper) - dansk, 19.00 - mass in english for students and

young adults

onsdag : 8.00 - dansk, 18.00 - messen med kt Thomas Fællesskab

torsdag : 11.00 - dansk

fredag : 18.00 - dansk

– Hver 1. fredag Jesu Hjerte Messe Every 1st Friday of the month – Sacred Heart Mass
– kl.17.00-18.00: Tilbedelse af Det Allerhelligste Sakramente i kirken each Friday from 17.00-18.oo

adoration

lørdag : 8.00, cuarto sábado del mes missa en espagnol 14.00.

Kaldæisk messe i Skt. Nikolaj Kirke, Frederiks Allé, Aarhus: 2.og 4.

søndag i måneden kl. 12.00

Hver 1. torsdag kl. 17.00



Kontakt

Ryesgade 26, 8000 Aarhus C

Tlf.: 87 30 7040

Bank: 7110 1003524

e-mail: kontor@katolsk-aarhus.dk Kontortid: man-

fredag kl. 17:00-20:00

Kirken er åben:

mandag 8.00-18.45

tirsdag 7.30-20.00

onsdag 7.30-16.00

torsdag 8.00-20.00

fredag 8.00-18.45

lørdag 8.00-19.45

søndag 7.30-18.15
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