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Kære ven 

Endnu et kirkeår er slut. Fra den før-

ste søndag i advent 2018 er vi sam-

men som menighed gået igennem de 

store mysterier i Kristi liv. Hans men-

neskevordelse, hans liv og virke og 

hans død og opstandelse.  

Hvert kirkeår fører os tilbage til Jesu 

liv. Dag efter dag, fest efter fest, årstid 

efter årstid ... 

Hver dag i kirkeåret bringer os en 

evangelietekst, som viser denne per-

son, som er helt fundamental for os 

som kristne - Jesus Kristus. Hver kir-

kelig højtid peger mod en begivenhed 

i Hans liv. 

Alt i kirkeåret drejer sig om Ham! 

Ved gentagende gange at minde os 

om Jesu liv minder kirken os om, at 

det er Ham, som vi bør følge. At det 

er Ham, vi skal se op til. At det er 

Ham, som vores liv skal bygge på. 

Det er ikke en abstrakt religiøsitet el-

ler fromhed. Ikke et sæt moralske reg-

ler eller bud. Ikke et livssyn eller en 

ideologi, men en levende person!  

Snart skal vi atter bøje os foran jule-

krybben for at kigge på den lille, ny-

fødte dreng og meditere over denne 

Gud, som har valgt at blive en af os.  

Dette års jul vil nok ligne den fra sid-

ste år. Også i kirken. Vi vil læse de 

samme tekster. Synge de samme sal-

mer. Stille samme slidte julekrybbe-

dukker op.  

Men en ting ikke er den samme. Det 

er dit liv! Meget er sket gennem det 

sidste år, og du er bestemt ikke den 

samme. Nye børn er født. Måske er 

nogen fra din familie gået bort. Du 

har måske skiftet job. Måske mistet 

det. Du er blevet ældre. Også hvis der 

ikke er sket store forandringer, er dit 

liv anderledes, end det var, da advent 

startede for et år siden.  

Lige præcis til det liv som er dit nu, 

vil Gud gerne komme. Lige præcis 

den situation du befinder dig i nu, vil 

han gerne være en del af!  

Jeg ved ikke, hvor du er henne, hvad 

du laver, eller hvordan du har det, 

mens du læser disse ord. Men en ting 

er jeg mere end sikker på: At Jesus 
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med sin milde og barmhjertige kærlig-

hed og omsorg holder af dig. At han 

igen gerne vil fødes i denne elendig 

krybbe, som dit og mit liv så tit ligner. 

Om du er sammen med dine børn og 

tænker på den kommende jul med glæ-

de og forventning. Om du er alene og 

tænker på julen med vemod. Om du er 

på arbejde i fuld færd med dine spæn-

dende opgaver eller på et bibliotek, 

hvor du forbereder næste eksamen. 

Han er der også. Med dig og for dig. 

Gud, som holder så meget af dig, at 

han blev lige som dig - et menneske. 

Jeg ønsker for dig og dine, at denne 

advent og jul giver dig endnu en chan-

ce for at møde Ham. 
Kris sj 

Kirkekaffe 

Der er en tradition for at holde kirkekaffe efter højmessen om søndagen. Det er 

hyggeligt at mødes med hinanden i menigheden, og det styrker såvel den en-

kelte som fællesskabet. 

Det er bare ikke altid, der ER noget kaffe at mødes over, for der er ikke altid 

NOGEN til at lave den. 

Hvem vil lave kaffe og rydde op bagefter? Der er sikkert mange, som gerne vil, 

men der er ingen, som gerne vil gøre det HVER søndag!  

Mit forslag lyder: Der er 52 søndage i året. Der skal kun 52 personer  

til, så er hele året dækket ind. Og oprydningen er ingen sag, hvis vi hver især 

rydder op efter os selv. 

Vi lægger en seddel i våbenhuset, hvor interesserede 

kan skrive sig på. Måske er der et par stykker, som vil 

tage en hel måned? 

 

De bedste hilsener 

På manges vegne, Reidun Fynø  
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 1. december: 1. søndag i advent 

 8. december: 2. søndag i advent 

 9. december: Jomfru Marias Uplettede Undfangelse (h)  

 15. december: 3. søndag i advent 

 22. december: 4. søndag i advent 

 24.-25. december: Herrens fødsel (h)  

 26. december: Stefan, den første martyr (f)  

 27. december: Johannes, apostel (f)  

 28. december: De uskyldige børn, martyrer (f)  

 29. december: Den hellige familie (f)  

 01. januar: Festen for Maria, Gudsmoder (h)  

 5. januar: Herrens åbenbarelse (h)  

 12. januar: Herrens dåb (f)  

 26. januar: Ansgar, Bispedømmets værnehelgen (h)  

 2. februar Herrens fremstilling i templet (f) 

VIGTIGE FESTDAGE OG BEGIVENHEDER 

NYE ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET 

Fra den 1. december ændrer kontoret åbningstid. Det skyldes blandt andet, at 

Georg har brug for ekstra tid efter tyveriet af pengeskabet i foråret. Den nye 

kirkebog er nemlig kommet, så nu kan han endelig komme i gang med at ind-

føre data. Det er et stort arbejde, som kræver, at han kan koncentrere sig fuldt 

ud om opgaven. 

De nye åbningstider bliver: 

Mandag til torsdag fra 17 til 19 

Vi ønsker Georg god vind med det store og vigtige arbejde! 
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23. DECEMBER 

MANDAG I 4. UGE I ADVENT 

Kl. 16:00-18:00 - skriftemål 

Kl. 18:00 - messe 

  

24. DECEMBER 

TIRSDAG I 4. UGE I ADVENT  

Kl. 14:00 - familiegudstjeneste 

JULEAFTEN 

Kl. 16:00 - julemesse i Pindstrup 

KL. 24:00 - julenatmesse 

  

25. DECEMBER 

ONSDAG, HERRENS FØDSEL - JULEDAG 

Kl. 10:00 - julemesse 

Kl. 17:00 - messe med julesalmer 

    

26. DECEMBER 

TORSDAG, SKT. STEFANSDAG - ANDEN 
JULEDAG 

Kl. 10:00 - højmesse 

Kl. 14:00 - messe på polsk 

Kl. 14:00 - messe på Samsø 

  

27. DECEMBER 

FREDAG, SKT. JOHANNES APOSTEL  

Kl. 14:00 - messe på vietnamesisk 

Kl. 17:00 - sakramentale tilbedelse 

Kl. 18:00 - messe 

28. DECEMBER 

LØRDAG, DE USKYLDIGE BØRN, MARTY-

RER  

Kl. 8:00 - messe 

Kl. 18:30 - søndagsmesse på engelsk 

  

29. DECEMBER 

SØNDAG, DEN HELLIGE FAMILIE  

Kl. 8:00 - messe 

Kl. 10:00 - højmesse 

Kl. 17:00 - messe 

  

30. DECEMBER 

MANDAG I JULEUGEN 

Kl. 18:00 - messe 

    

31. DECEMBER 

TIRSDAG, SKT. SILVESTER I, PAVE 

Kl. 16:00 - taksigelsesmesse 

Kl. 23:00 - sakramental tilbedelse i ora-
toriet 

  

1. JANUAR 

ONSDAG, MARIA GUDSMODER 

Kl. 10:00 - højmesse 

Kl. 17:00 - messe 

  

MESSETIDER 

2019 - JUL - NYTÅR - 2020 
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

NY NÆSTFORMAND 

Ole Nielsen er ny næstformand i 

menighedsrådet, der er glade og 

taknemmelige over, at han vil på-

tage sig opgaven. Anne Mette Frey 

ser frem til et godt samarbejde i 

forretningsudvalget. 

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

I forsommeren blev der gennemført 

en online-spørgeskemaundersøgelse. 

Efter analysen har menighedsrådet 

besluttet at fokusere på to områder, 

som gik igen som mange fandt vigti-

ge: 

1. Mangel på fællesskaber 

2. Interesse for at være frivillig i kir-

ken 

Menighedsrådet arbejder videre med 

disse punkter. 

TOMME LOKALER 

Jesuitterne er flyttet, så de nu tomme lokaler over menighedssalen skal finde 

nye anvendelser. En ingeniør/arkitekt skal finde ud af, hvilke vægge, der er 

bærende konstruktioner. Biblioteket på første sal kan ikke gøres større, men et 

udvalg arbejder på at sortere bøgerne og måske finde plads til de bevaringsvær-

dige i et af de mindre lokaler. Således kan biblioteket indrettes, så det bliver eg-

net til fx undervisningsbrug.  

ADVENTS-ARRANGEMENTER 

Forretningsudvalget har holdt møde om 

adventstiden. Der er forskellige ting på 

tapetet, og de vil blandt andet blive an-

nonceret uden for kirken, så hold øje 

med, hvad der sker. 

MUSIKUDVALG 

Et nyt udvalg bestående af Ole Niel-

sen, p. Kris og en person med kontakt 

til musikverdenen skal nedsættes.  

Udvalget skal arbejde med ønsker om 

at bruge kirken til musikalsk udøvel-

se samt muligheden for at invitere 

musikere til fx at afholde koncerter 

eller meditativ bøn til musik.  

Udvalget bør arbejde uafhængigt af 

menighedsrådet, ud fra et grundlæg-

gende regelsæt. 
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MERE NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

SAMARBEJDE MED DEN VIETNAMESISKE STYREGRUPPE 

I forbindelse med, at p. Tri er kommet, er der en god chance for at høre mere 

om, hvad der sker i den vietnamesiske del af menigheden. Der vil derfor blive 

aftalt og afholdt et møde med den vietnamesiske styregruppe for at høre om 

deres arrangementer, udveksle erfaringer og måske lave arrangementer i fælles-

skab. 

ALARMER OG VIDEOOVERVÅGNING 

Menighedsrådet har drøftet forskellige muligheder. Der bliver nu indhentet pri-

ser, hvorefter den endelige beslutning om omfang og muligheder bliver truffet. 

PROCEDURE VED BEHOV FOR EN PRÆST 

Ved sygdom eller dødsfald kan der opstå behov for at kontakte en præst. Me-

nighedsrådet har diskuteret, hvordan processen kan gøres mere smidig. Der 

opstår nemlig af og til problemer, der kan skyldes, at præsten er bortrejst eller at 

pårørende kontakter flere præster samtidig. Her kan man komme ud for, at der 

enten ikke kommer nogen præst—eller at der kommer for mange.  

Det vil forenkle kommunikationsvejen, hvis man kun kontakter en enkelt 

præst—eller kontoret—ved behov. Samtidig vil præsterne prøve at blive bedre 

til at kommunikere indbyrdes i tvivlstilfælde. 

KIRKETORVET 

Det er blevet besluttet, at den tidligere infobutik i fremtiden skal danne ramme 

om et nyt pastoralt projekt, Kirketorvet, der skal drives af jesuitterne.  Projektets 

formål er at lave et forum, hvor ikke-kristne kan komme direkte fra Strøget til 

en snak med kristne, der forhåbentlig kan inspirere dem til selv at møde Kristus.  

Jesuitterne har inviteret forskellige kirkesamfund i Århus til at deltage i projek-

tet, og menighedsrådet har besluttet at bakke op om arbejdet, så menigheden 

medvirker i missionsvirksomheden og samarbejder med de andre kristne.  
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SEKULARFRANCISKANER? 

Den franciskanske Sekularorden er 
en del af den franciskanske familie. 
Sekularfranciskanerne stræber efter 
at efterleve evangeliet ved at følge 
Frans af Assisis eksempel i deres 
egen stand som lægfolk ved hjælp af 
en leveregel, som Kirken har god-
kendt. 

Vil du vokse i troen sammen med 
andre med Frans af Assisi som forbil-
lede? Er det at gå til søndagsmesse 
for lidt? Bed om en samtale for at 
finde ud af, om Den Franciskanske 
Sekularorden er noget for dig. 

Kontaktperson: René Kaj Zwicky  
rene@franciskansk.dk  tel. 23 43 53 62 

 
BILLEDMEDITATION 

De følgende datoer afholdes der kl. 19 
til 20 billedmeditation ved p. Adolf 
Meister SJ i Peter Faber Læsesal (3. sal 
i sognegården). Temaet er moderne 
kirker i Århus og deres symboler. 

10/12-19:  
SKELAGERKIRKEN, SKEJBY 
14/1-20:    
FONNESBÆKKIRKEN, IKAST 
28/1-20:    
SØNDERMARKSKIRKEN, VIBORG 

11/2-20:    
LYSTRUPKIRKEN 
25/2-20:    
RUNDVISNING I VOR EGEN KIRKE 

GRUPPE SANTO TORIBIO 

Der afholdes messe på spansk på føl-

gende datoer: 

7/12 kl. 14 i Niels Steensens Kapel 

4/1 kl. 13 i kirken. Herefter  Hellig Tre 

Kongers fest. 

Se mere på www.chiaarhus.dk og Fa-

cebookgruppen Chiaarhus: Católicos 

Hispanohablantes en Aarhus. 

MESSER PÅ SAMSØ 

Søndag den 8. december kl. 14 fejres 

messen i Onsbjerg Kirke. 

Vi forbereder os til fejringen af Jesu 

Kristi fødsel. Inden messen er der mu-

lighed for skriftemål fra kl. 13.30.  

2. juledag kl. 14 fejrer vi julemesse 

med danske og polske julesalmer fej-

rer vi 2. juledag kl. 14.00 i Tranebjerg 

Kirke, efterfulgt af julefest. 

… og så var der den om præsten, der ved indledningen af messen stod og  

rodede med mikrofonen. 

”Der er noget helt galt med lyden,” sagde han. 

”Og med din ånd,” svarede menigheden. 
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Bønnens Apostolat 

Bønnens Apostolat fejrede verden over 175-år jubilæum i 2019. I Danmark blev 

jubilæet markeret med en festmesse i Aarhus den 20. oktober. Biskop Czeslaw 

var hovedcelebrant.  

Bønnens Apostolat har siden 2014 været i 

gang med en dybtgående fornyelsesproces. 

Pater Thierry Monfils SJ, som er direktør for 

Bønnens Apostolat i Bruxelles og Luxem-

bourg, har aktivt deltaget i denne fornyelses-

proces. Han besøger vores menighed og vil 

fortælle om processen til en menighedsaften 

mandag den 10. februar.  Det foregår efter aftenmessen, klokken 18.45.  

Alle er velkomne til at deltage i dette møde.  

p. Herbert 

Fra søndag den 5. til søndag den 12. ja-

nuar afholder Evangelisk Alliance bede-

uge. I Aarhus bakkes alliancen op af 6-

7000 kristne. Velkommen til en uge, 

hvor vi viser, at vi står sammen. 

Bedeugens tema er ”på vejen hjem”. Vi 

hører i Skriften Guds stemme og får ind-

sigt i det liv, som han har lagt til rette for os at vandre i. I en verden, hvor alting 

forandrer sig, er Jesus det fundament, som altid står fast.  

”Kirkens mission er at vidne over hele jorden om Kristus og alt, hvad han lærte. 

Vi vil forkynde, at der både er håb her i livet, og at døden ikke er en endegyldig 

slutning, men en hjemkomst. Lad os finde sammen og bede for vores verden, 

land og by, og for at andre må slå følge med os på vejen hjem til den nye jord.” 

I vores kirke er der meditationsaften onsdag den 8. januar kl. 19.30. Derefter 

sammenkomst i menighedssalen. 

Bedeuge 2020 i den Evangeliske Alliance 

- på vejen hjem - 

p. Herbert 
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Vidste du … 

Børnehjørnet 

... hvad vi fejrer i julen?  Den handler ikke kun om gaver, chokolade, lys, jule-

træ, ferie, familie og mad. I julen fejrer vi, at Jesus blev født. Vi læser om det i 

juleevangeliet, der begynder med "Og det skete i de dage ..." 

Den romerske kejser, Augustus, ville tælle alle folkene i sit kæmpestore rige. 

Derfor skulle alle tage til den by, deres slægt stammer fra. Maria og Josef skulle 

derfor rejse fra Nazaret, hvor de boede, til Betlehem. 

Maria skulle føde sit barn, men der var ikke plads på byens kroer. Derfor måtte 

hun føde det lille Jesusbarn i en stald, og de måtte bruge en krybbe til vugge.  

På marken uden for Betlehem holdt 

nogle hyrder nattevagt. De fik besøg af 

en engel, som fortalte, at der var født en 

frelser i Betlehem, og at de skulle opsø-

ge ham. Hyrderne gik til Betlehem og 

fandt Maria, Josef og den nyfødte baby, 

der lå i krybben. Det var lige, som eng-

len havde sagt.  

Det er det, vi fejrer i julen. Jesu fødsels-

dag. Den er værd at fejre, for den dag kom Gud ned til vores verden og blev 

født som et menneske, ligesom du og jeg.  

HUSK at komme til Julekrybbespil i kirken den 24. december kl. 14. Du må 

gerne tage dine forældre med  
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Børnehjørnet 

Jesu fødsel 

- find 10 forskelle— 

Svar og vind  

1. Hvem kom til Maria og fortalte hende, at hun skulle være Guds mor?  

2. Hvornår fejrer vi Jesu fødselsdag? 

3. Hvor mange konger kom til Jesusbarnet?  

4. Hvor flygtede Jesus og hans forældre hen? 

Send dine svar til: ela.orlowska@gmail.com og få mulighed for at vinde en lille over-

raskelse; vinderen kontaktes direkte.  
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SOGNEUNDERVISNING 

Kære forældre 

I år har mange børn deltaget i kirkens 

katekeser. Det bringer os megen glæde. 

Vi forbereder i år flere end 50 børn til 

første kommunion og næsten 40 til fir-

melse. Ca. 30 små børn deltager i Den 

Gode Hyrde katekese, og i den nye 

gruppe for børn efter første kommuni-

on er der otte børn. Ca. 10 af de helt 

små under tre år kommer med deres 

forældre til familiegruppen. Dette vi-

ser, at selvom vores sogn er mere end 

140 år gammelt, holder det sig stadig 

ungt.  

Tak til alle jer, der har tilmeldt jeres 

børn til vores religiøse aktiviteter. At 

være forælder kræver selvopofrelse. I 

har alle meget travlt med at passe hus 

og job og også have tid til jeres egne 

forældre, venner og familie. Vi sætter 

stor pris på, at I prioriterer kirkens ka-

tekese, for som pave Frans siger, er 

troen den største gave, vi kan give vo-

res børn. Derhjemme kan I også hjælpe 

jeres børn til at vokse i troen. I kan lære 

dem at bede. I kan fortælle dem om 

Jesus, og I kan lære dem om tilgivelse 

og omsorg for andre. Hvis I beder, vil 

de bede. Hvis troen er vigtig for jer, vil 

den være det for jeres børn. Hvis I be-

handler andre med respekt, vil jeres 

børn også gøre det.  Tager I dem med 

til messe, vil de lære at være en del af 

Guds store familie.  

Vi, som underviser jeres børn i kirken, 

er her for at hjælpe jer og for at hjælpe 

jeres børn i deres egen forståelse af kir-

ken og det fællesskab, den repræsente-

rer. 

Måske er der nogle af jer, som gerne vil 

hjælpe os med at skabe de gode ram-

mer for katekesen. Sogneundervisnin-

gen styres af en gruppe dedikerede 

frivillige – og I er meget velkomne til at 

være med. Tænk på dette som en chan-

ce for at vokse sammen. Vokse med 

jeres børn i 

troen og vok-

se sammen 

med hele 

vores fælles-

skab i kirken. 

Ela Orlowska 
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NEWS FROM THE PARISH CATECHESIS 

Dear parents, 

This year has seen many children at-

tending different forms of catechesis. 

This brings us a lot of joy. We are pre-

paring more than 50 children for First 

Communion and almost 40 to Confir-

mation. The catechesis of the Good 

Shepherd is attended by app. 30 chil-

dren and the new group for children 

after First Communion counts 8. App. 

10 kids under the age of three are com-

ing with you to the Family group. This 

proves that our more than 140-year-old 

Parish is still quite young. 

Being a parent requires tons of self-

sacrifice.  We know that you have 

many things going in your lives.  You 

have got a household to run, a job or 

two to keep up with, your own par-

ents and family to keep track of. We 

appreciate that you make catechesis a 

priority, because as Pope Francis said - 

faith is the greatest gift we can give to 

our children.  

At home you can also help your chil-

dren to grow in their faith.  You can 

teach them to pray. You can tell them 

about Jesus and you can teach them 

forgiveness and compassion for others. 

They will pray if you pray. They will 

value their faith like you value your 

faith. If you treat others well, your chil-

dren will do likewise. If you bring 

them to mass they will learn how to be 

a part of the great family of God.  

Perhaps some of you would also like to 

help with the church catechesis. We are 

a group of dedicated volunteers, and 

we warmly welcome you to join us. 

Think of it as a way of growing with 

your children and the community of 

our church. 

Ela Orlowska 
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Temauge 

Vi havde temauge midt i november, 

hvor hele skolen var omdannet til en 

bæredygtig miniby. Der blev produce-

ret plantekasser og insekthoteller, der 

blev pudset cykler og lært hjertemas-

sage, og der blev bagt pølsehorn og 

cookies.  

Hver morgen begyndte med morgen-

sang på amfiscenen. Det er ikke let at 

være der allesammen efter bygningen 

af udskolingsbygningen Flyglet, men 

vi klarede det. Og vi nød det. Der er 

noget særligt over at begynde skole-

dagen med at synge sammen. Og så 

endda udenfor, så de forbigående på 

Ryesgade kunne nynne med.  

Lakskofest 

Torsdag aften havde vi Lakskofest – 

skolefest for 0.-5. kl. De to 5. klasser 

opførte Snedronningen og var stolte og 

glade over resultatet af deres anstren-

gelser – hvilket der i dén grad også 

var grund til.  

Gudstjeneste 

Fredag sluttede temaugen 

med en gudstjeneste plan-

lagt af 2.x og deres klasse-

lærere. Marianne Frank 

Larsen fra Vor Frue Kirke 

prædikede og fortalte om 

Frans af Assisi. En fin afslutning på en 

fantastisk uge.  

Vi elsker den slags anderledes uger, 

men vi holder også meget af hverda-

gen på skolen: undervisningen, fri-

kvartererne, terminsprøverne før jule-

ferien, samtalerne og samværet, legen 

og alvoren.  

Informationsmøder 

Torsdag d. 9. januar kl. 17.00-18.00 

holder vi informationsmøde for 10. kl. 

i skoleåret 2020-21.  

Onsdag d. 5. februar kl. 17.00-18.00 

har vi informationsmøde for 7. kl. i 

skoleåret 2020-21.  

Vi håber at se nogle fra menigheden 

til vores informationsmøder. Skt. 

Knuds Skole er en katolsk skole, og vi 

vil meget gerne have flere katolske 

elever.  

Tak for samarbejde og samvær i 2019.  

 

Glædelig advents– og juletid fra børn og voksne på  

Skt. Knuds Skole 

De bedste hilsener  

skoleleder Tina Kruse  
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SKT. THOMAS FÆLLESSKAB 

Invitation til Nytårsnatfest 

De, der vil opleve en anderledes overgang til det nye år, inviteres til lovpris-

ning, tilbedelse og bøn i Niels Steensens kapel.  

Kl. 23.00  udstilles Det Allerhelligste til stille tilbedelse og lovprisning. Lige før 

midnat lyses den sakramentale velsignelse. Vi ønsker hinanden godt nytår, og 

ca. kl. 00.15 fejrer vi Eukaristien.  

Gitterporten nærmest kirken vil være ulåst, så man kan komme til sakristidøren, 

der også vil være ulåst. Man går op ad trappen til Niels Steensens kapel. 

Alle er velkomne! 

Pater Herbert 

Mødes hver onsdag kl. 18.00 i Niels Steensens kapel til messe, 

lovprisning og katekese. 

Hver 1. onsdag fejrer vi helbredelsesmesse kl. 19.00 i kirken. 

Kl. 18.00 er der tilbedelse af Det Allerhelligste i Niels Steensens 

Kapel, som er en stille forberedelse til messen. Vi betragter Jesus skjult under 

brødets skikkelse og vi lader Ham røre ved os og helbrede de steder i os, som 

trænger til helbredelse. Han kender os bedst og han ved præcis, hvad vi har 

behov for. 

Alle er hjertelig velkomne til at deltage både i Skt. Thomas fællesskabets mø-

der og i helbredelsesmesse 1. onsdag hver måned. Onsdag den 25. december 

bortfalder Skt. Thomas fællesskabsmødet, og onsdag den 1. januar bortfalder 

helbredelsesmessen. 
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Nyt fra International Cafe 

 

Cafeen holder som altid åbent d.1. tirsdag i hver må-

ned, kl 17 - 19, og ALLE er velkomne. 

Caféens formål er at være et mødested i byen, hvor 

nye og gamle århusianere kan hygge sig sammen og 

på sigt måske få nye venner. Vi møder hinanden med 

åbenhed og venlighed, og stemningen er altid rigtig 

god. 

I december spiller vi crazy bingo og donationer/gaver, der kan bruges som præ-

mier, modtages med tak (send en sms), ligesom donationer til at holde cafeen 

åben også modtages med tak på Mobile Pay, mærket cafe. 

I januar starter vi på 3. år, og vi glæder os til at komme i gang. 

Velkommen❤️  

Venlige hilsner 

Anemone (25850675) 

Polsk julefest 

 

Søndag den 5. januar er der polsk julefest 

efter messen kl. 14.00.  

Vi mødes i skolens sal, hvor børnene vil 

opføre et krybbespil. Herefter vil vi efter 

polsk tradition dele oblaten (brødet, som bruges ved messen) med hinanden og 

ønske glædelig jul.  

Bagefter er der kaffe og kage, og festen slutter cirka klokken 17. Alle er hjertelig 

velkomne. 

- p. Herbert 
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De Syges Dag 

 

Verdensdagen for de syge fejres den 11. februar på festdagen for Vor Frue af 

Lourdes. I vores menighed fejrer vi dagen lørdag den 8. februar. Vi begynder 

med messe kl. 12, hvor de syge, som lider af en alvorlig sygdom og de ældre, 

der ønsker det, kan modtage de syges salvelse.  

Bagefter er der kaffebord i menighedssalen. Alle de syge og de ældres pårøren-

de, læger, sygeplejersker, sygehjælpere og menigheden i øvrigt opfordres til at 

deltage. Omsorgen for de syge er en væsentlig del af menighedens virke. 

Ved talrig deltagelse i denne messe viser vi, 

at de syge og ældre står i menighedens cen-

trum. 

De, som har lyst til praktisk arbejde i forbin-

delse med dagen, bedes melde sig hos mig 

på tlf. 24 27 86 89, eller sende en e-mail til 

herbert@katolsk-aarhus.dk.  

Ligesom i de foregående år får vi muligvis 

brug for nogle biler til at køre de syge til og 

fra kirken og for hjælpere, der tager sig af de 

syge i kirken og ved det efterfølgende kaffebord - og for nogle, som vil forbere-

de kaffebordet.  

De syge og ældre, som gerne vil deltage i De Syges Dag, men som ikke selv har 

mulighed for at blive kørt til kirken, bedes selv eller igennem pårørende medde-

le det til mig eller til kirkens kontor, tlf. 87 30 70 40 eller e-mail: kontor@katolsk-

aarhus.dk.  

Både I, som er syge og I, som på den ene eller på den anden måde vil hjælpe, 

vær ikke bange for at kontakte kontoret eller mig. Lad os gøre De Syges Dag til 

en menighedsdag—en dag, hvor menigheden viser omsorg for de syge, svage 

og er med dem, står dem bi.  

Lad os tage ansvar for de syge i vor menighed. p. Herbert 
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KONCERT-AFTENSANG: ADVENT OG JUL 

 

Den traditionelle koncertaftensang foregår i år søndag den 22. december klok-

ken 20. Koncerten er formet som den katolske vesper og den anglikanske even-

song og byder på korsang såvel som solister.  

Koret høres fra Højkoret ved Korstolene—ved indgangen og på trappen. Der 

synges både a capella og med orgel.  

Kom og lyt til julens sange, blandt andet: 

 

 Introitus til julenat og juledag 

 While shepherds watched their Flocks by Night 

 Den yndigste rose er funden 

 Stille Nacht 

 

Kom og vær med til at holde en tradition, som kirken har haft siden 1986, i live 

og nyd den helt særlige stemning.  

Hilsen Olav  (organist-kantor-korleder) 
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MESSETIDER 

SØNDAGE 
 Kl. 8:00, 10:00 (Højmesse) & 17:00. 
 
HVERDAGE 
 Mandag  kl. 18:00. 
 Tirsdag  kl. 16:30. 
 Onsdag  kl. 8:00  
   kl. 18:00 (Skt. Thomas) 
 Torsdag  kl. 11:00. 
 Fredag  kl. 18:00 
 Lørdag  kl. 8:00. 
 
SKOLEMESSE 
 Tirsdag  kl. 8:00. 
 
ENGELSK 
 Lørdag (Søndagsmesse) kl. 18:30. 
 Tirsdag (Mount Tabor) kl. 19:00.  
 
POLSK 
 1. & 3. søndag  kl. 14:00. 
 
VIETNAMESISK 
 2. & 4. søndag  kl. 14:00.  
 Fredag   kl. 14:30. 
 
KALDÆISK (SKT. NIKOLAJ KIRKE) 
 2. & 4. søndag  kl. 12:00. 
 
PINDSTRUP 
 1. & 3. søndag  kl. 10:30. 
 
 

SPANSK 
 Én gang om måneden, om lørdagen. 
Se opslag på chiaarhus.dk  
 
 
SAMSØ (I KOLBY KIRKE) 
 3. lørdag  kl. 14:00. 
 

LITURGISKE AKTIVITETER 

EUKARISTISK TILBEDELSE 
 Fredag kl. 17:00-17:50 (i kirken). 
 1. onsdag  kl. 18:00-19:00  
  (i Niels Steensens kapel),  
  ved Skt. Thomas Fællesskabet. 
 
SKRIFTEMÅL 
 1. fredag kl. 17:00-17:50. 
 Lejlighedsvis øvrige fredage samme 
 tid, eller efter aftale med præsterne. 
 
JESU HJERTE MESSE 
 1. fredag  kl. 18:00 
 
MESSE FOR FRED & FORSONING 
 2. fredag  kl. 18:00 
 
VESPER 
 Tirsdag efter messen kl. 16:30. 
 
ROSENKRANS 
 Fredag efter messen kl. 18:00, på 
polsk  & dansk. 

OM SOGNEBLADET: ”Den Katolske Kirke: Aarhus-området” udgives 4 gange om 
året og udsendes via mail samt i et trykt oplag på ca. 500 stk.  
TRYKKERI: Lavpristrykkeriet.  
UDGIVER: Den katolske menighed i Aarhus. REDAKTØR: Zenia Larsen 
(zenialarsen@gmail.com). FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/KATOLSKVORFRUE. 
DEADLINE for næste nummer (faste/forår) er DEN 7. FEBRUAR 2020. Materiale, som 
ønskes med i næste nummer af sognebladet, bedes sendt til redaktøren. 



Der er ikke mere sogneblad i denne omgang, men inden du smutter, vil jeg lige 

anbefale en dejlig app, jeg er begyndt at bruge næsten hver dag. Den hedder 

Hallow, og selvom den primært henvender sig til unge, kan den bruges af alle, 

der forstår engelsk.  

Som det fulde navn, Hallow: Catholic Meditation, antyder, byder appen på et 

væld af bønner og meditationer, herunder lectio divina, tidebønner, examen og 

rosenkransen. Alt sammen guidet af en rolig og behagelig stemme—du kan frit 

vælge mellem en mandlig og en kvindelig, og du kan vælge, om stemmerne 

skal ledsages af musik.  

Appen kan downloades gratis, og den version giver adgang til meget, men 

ikke alt, indhold. Vælger man at opgradere til Hallow Plus—det koster cirka 40 

kroner om måneden, hvis man betaler for et år ad 

gangen, får man fuld adgang.  

Det er en virkelig god app, synes jeg, og mangler 

du en lidt utraditionel julegave—eller har du lyst 

til selv at udforske nye måder at bede på, er den et 

oplagt valg.  

Hvis du downloader appen ved først at gå ind på: 

hallow.app/share/25LJN3, får du mulighed for at 

prøve Hallow Plus gratis i 30 dage. Samtidig done-

rer Hallow 5 dollars til et børnehospital i USA.  

  

 

 

De bedste ønsker om en fredfyldt og velsignet 

advents– og juletid! 

- Zenia, redaktør 

HALLOW: EN DIGITAL JULEGAVE-IDÉ 


