
  

 

DEN KATOLSKE KIRKE 

AARHUS-OMRÅDET 

Nr. 3:  Oktober / november  2021 

 

”De salige i Himlen ophører ikke med at gå i forbøn for os hos Faderen...de er til 

stor hjælp for vores svaghed.” (Lumen gentium) 

”Jeg vil tilbringe min Himmel med at gøre godt på jorden.”  

(Thérèse af Jesusbarnet) 
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Kære venner, 

Mange af menighedens aktiviteter er star-
tet op efter en lang pause. 

Måske har vi alle på en måde en fornem-
melse af at vogne op efter en lang natte-
søvn og en ubehagelig drøm. Som for 
mange har denne tid også for vores me-
nighed været svært.  

Mange mennesker har engageret sig med 
ekstra kræfter for at få tingene til at fun-
gere. 
Samtidig har mange af den sidste tids be-
givenheder - også for mig - været marke-
ret med en virkelighed - svaghed. 

 

Pandemien har afsløret mange gode ting, 
men den har også vist svaghed. Vores 
svaghed - min svaghed. Svaghed i at være 
nærværende, kreativ og udholdende. 
Svaghed i at støtte når andres hænder 
falder... Svaghed i at være der for de an-
dre og med de andre. Svaghed i at trække 
læsset når de andre giver op. Meget af det 
kan jeg se i mig selv. Meget af den sidste 
tids udfordringer har været for overra-
skende og måske endelig for store. 

Også vores jesuitterkommunitet er gået 

gennem en tid præget af svaghed. Alles 
svaghed. Min svaghed.  

 

Mange af de gode nye initiativer  eller 
nødvendige strukturelle ændringer som vi 
begyndte at foretage i menigheden allere-
de før pandemien sikker også har været 
plaget af skrøbelighed. Gamle generatio-
ner træder naturligt tilbage, nye kommer 
til. Mange ting skulle ændres og fornys. 
Fornyelse er ikke altid nem og ikke alle er 
glad for den. Nogle gange kræver den 
svære beslutninger. I denne sammenhæng 
har jeg oplevet et vigtig samarbejde, sam-
menhold og opbakning hos nogle, især i 
menighedsrådet, men også modstand og 
desværre også sladder hos nogle andre.  

Sådanne strukturelle ændringer er i sig 
selv et skrøbeligt øjeblik, hvor det er nemt 
at handle for hurtigt, eller formidle på en 
forkerte måde. Men jeg kan kun forsikre 
jer, at det som jeg og hele menighedsrå-
det har for øje er menighedens bedste og 
dens, også økonomisk, fremtid og sikker-
hed. 

Vi kan allerede se, at meget af dette arbej-
de bærer frugt! 

  

Der, hvor jeg, i den sidste tid markeret af 
de forskellige begivenheder, har fejlet, er 
der kun en ting der er rigtig at sige: hel-
hjertet undskyld. 

 

Samtidig ser jeg denne konfrontation med 
svagheden som en kæmpe chance. Ja, vi 
er svage, skrøbelige og så tit ligner tre 
gange ingenting. Ja, vi mangler så tit res-
sourcer både de økonomiske og de men-
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neskelige. Ja, vi har vores personligheder 
som er så forskellige og ikke altid nemme. 
Ja, nogle af dem som er sendt til at have 
lederposter i vores menighed er uerfaren-
de og tit tager fejl. 

Men gemt i alle de skrøbelige kar har vi en 
skat! Guds milde og barmhjertige nærvær! 
Det er det nærvær som får så mange til at 
kalde vores skrøbeligt fællesskab et hjem. 
På trods?  

Nej, med vores skrøbelighed. Det er lige 
præcis der hvor vi er svage at Gud gerne 
vil virke.  

 

Denne turbulente tid som vi alle som sam-
fund og især som menighed har været 
igennem kræver refleksion. Refleksion 
som vil kunne få os til at lære af vores fejl 
og bygge på det som er stærkt. Denne 
refleksion er først og fremmest en person-
lig og intim sag. Men den er også en fælles 
sag hvor vi kan være hinanden en hjælp. 
Denne tid som ligger bag os kan ikke bare 
“overstås” med en dekret fra sundhedsmi-
nisteriet uden at vi bruger den til at vokse. 

 

Kristus taler til os som Kirke og gennem os 
til hinanden i Kirken. Derfor vil jeg først og 
fremmest  invitere jer til at lytte til ham. 
Tag tid til at bede, lade jer inspirere af 
Guds Ord, være med ham i det Allehellig-
ste sakramente, sammen med ham se 
tilbage på den sidste tid. 

Der kan vi alle spørge - hvad har jeg gjort 
for Kristus? Hvad har jeg forsømt. Hvad 
har de andre gjort for ham, hvad har folk 
som har ansvar for menigheden gjort for 
ham? Hvad har de forsømt? 

Også der kan vi spørge os: Hvad ønsker jeg 
at gøre for ham? Som jeg er - med mine 
begrænsninger og svagheder. Hvor hører 
jeg han stemme lede mig? 

 

Det er vigtig at denne refleksion fører til 
dialog hvor tingene kan diskuteres. Derfor 
vil jeg opfordre også til at kommunikere 
dem - med en skreven besked, en snak 
efter messen.... Det er ikke altid nemt at 
tale om ting som er svære. Det er svært at 
sætte sin egen personlig smag og mening 
til side, hvor det drejer sig om fælles bed-
ste. Det er ikke nemt hverken for den der 
kommunikerer eller den som modtager. 
Men det er muligt. Det er hellere ikke altid 
nemt at lytte opmærksomt når både hove-
det og hjertet er fyldt med for mange ting. 
Men jeg er sikkert at vi sammen vil kunne 
høre hvad Gud vil sige til os, også gennem 
vores svaghed.  

 

Ja, vi føler måske som om vi vågnede op 
efter en lang nat. Det er ikke altid nemt at 
vågne op. Samtidig er morgenen noget at 
det bedste der findes. Den bærer på et 
løfte. Et løfte som Gud forbinder med en-
hver ny dag - at det bedste ligger stadig 
foran os! 
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Endelig er forholdene omkring corona ble-

vet bedre, så vi nærme os mere normale 

tilstande. Det er dejligt, at Messer og akti-

viteter er mulige i en form tættere på det 

vi kender og foretrækker uden begræns-

ninger og afsavn. Det er også dejligt i for-

hold til menighedsrådsarbejdet, da diverse 

restriktioner og ændringer har kostet tid 

og energi at finde mest mulige implemen-

teringer til. Det frigiver tid til andre opga-

ver. 

 

Renovering af lokaler på 1 sal i menig-

hedshuset er i fuld gang, og vil forhåbent-

lig snart kunne tages i brug. Det bliver 

skønt at få bedre faciliteter for såvel bør-

neaktiviteter, som samtalerum og gruppe-

aktiviteter. 

 

Yderligere har der været arbejdet ihærdigt 

på at skaffe fondsmidler til et nyt lydan-

læg, da lydern i vores kirke i det 40 år 

gamle anlæg tiltider gør det vanskeligt at 

kunne følge med. Et tidssvarende lydanlæg 

og streamingsanlæg er dyrt, men det er 

lykkes menighedrådet med ansøgninger at 

støtte fra fonde på ca 600.000 kr og de 

resterende 150.000 kr skal medfinansieres 

af menigheden som en investering, hvor-

ved projektet er muligt. Anlægget er bestil 

og vi havde håbet at få det installeret i 

starten af oktober, men med de globale 

forsinkelser i fremstilling og transport af 

bl.a. elektronik, må også vi pænt vente og 

leve med lidt forsinkelser. Forhåbentlig er 

det forbedring, vi alle vil kunne få glæde af 

i rigtig mange år.  

 

Derudover har menighedsrådet arbejdet 

videre med økonomi og formidling af dette 

på en gennemsigtig og overskuelig måde, 

som det fremgik af det ekstraordinære 

økonomiblad. Halvårsregnskabet for 2021 

følger det budgetterede, og vi gør stadig 

vores bedste for at holde omkostninger 

nede og med generøs økonomisk bidrag 

fra alle der viser medansvar for vores fæl-

les kirke, er vi på ret kurs, selvom det nok 

vil tage noget tid at sikre at vi stabilt kan 

drive kirken uden at risikere underskud. 

Lønninger er nogle af de store poster på 

budgettet, og på trods af det, er det be-

stemt ikke fordi vi har for mange hænder – 

tværtimod arbejder vores ansatte hårdt og 

ligger typisk lidt frivillig tid oveni. Vi arbej-

der meget bevist og målrettet på at tilsikre 

at bruge lønningsmidler bedst og mest 

effektivt så det kommer menigheden mest 

til gavn. Det betyder også, at der er lidt 

ændringer på tapetet på den front bl.a. i 

form af en frivilligkoordinator, som vi ser 

frem til at kunne byde velkommen. Det 

betyder omvendt, at midler til rengøring 

inde og ude ikke er tilstede, så disse opga-

ver, skal som i mange andre menigheder 

sættes op, så det fungerer på basis af frivil-

lige.    
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International Cafe  

International Cafe er genåbnet efter næsten 1 1/2 års corona nedlukning. 

Vi mødes hver 1. tirsdag i måneden kl 17-19 i menighedssalen, og alle er velkomne. 

Her er både mennesker fra menigheden, og fra vores by/opland. Flygtninge, interna-

tionale studerende, tilflyttere og folk der gerne vil møde andre mennesker og få nye 

venner.  

Børn, unge og gamle mødes på tværs af religion, sprog og kultur og vi leger, snakker 

og hygger og sammen. 

Kom som du er - vi glæder os til at møde dig. 

Anemone  

Om kun et halvt år er der menigheds-

rådsvalg igen, og i forhold til det, er 

det også vigtigt i vort arbejde at få be-

skrevet procedure, afrundet projekter 

og efterladt instruktioner, der kan gøre 

arbejdet nemmere for de folk der til sin 

tid skal overtage ansvaret. Allerede nu 

opfordrer vi til at overveje, om det at 

stille op til meighedsråd kan være 

noget for dig – og om du har tiden til 

det og ønsket om at investere 

kræfter og energi til at deltage i så-

vel møder som  implementering og 

som tovholder for projekter, udvalg 

mm.  

                                Anne Mette Frey  
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NYT FRA CARITAS 
- Af Jonalyn og Michael Møller 

Skibsbesøg  

Vores lokalafdeling er i de seneste måneder kommet godt i gang med 

at besøge skibe, som officielt sker gennem apostolatet Stella Maris. 

Biskoppen er protektoren i Skandinavien, og diakon David Noval er den 

daglige leder. 

Vi besøger skibe hver weekend og arbejdet består i at snakke med sø-

mænd og lastbilchauffører, give blade, rosenkranse, huer og handsker samt hygiejnear-

tikler og naturligvis hjælpe folkene med deres problemer. Det kan f. eks. være at skaffe 

data til deres telefoner, køre søfolk op i byen og bringe dem tilbage, tale med dem, 

som har behov for det osv. 

Hvis du vil være med i den gruppe, er du meget velkommen, men du skal være op-

mærksom på, at du skal indvillige i at deltage i et sikkerhedskursus samt komme i prak-

tik hos David. Stella Maris sørger for sikkerhedsudstyr som er sikkerhedssko, hjelm, 

uniform og vest, så du skal være villig til at forpligte dig i mindst et par år – f. eks. et par 

timer hver anden weekend. (Så vi kan deles om arbejdet.) 

Indsamlinger  

Vi laver gadeindsamling i adventsperioden og fasten, og til advent skal vi igen stå foran 

kirken og samle ind. Det sker fortrinsvist på lørdage. Du er meget velkommen til at væ-

re med i et par timer eller mere. Du kan også indsamle på andre af ugens dage, såfremt 

vi kan finde en makker til dig. De indsamlede penge går til det formål, som Caritas Dan-

mark udvælger. 

Vi får også nogle dekorative julelys til at sælge, som vi sælger for hhv 40/60 kr stykket. 

Det vil ske ved kirkekaffen eller ved personlig henvendelse. 

 Adventindsamlingen i 2021 er til fordel for Libanon. 

Vi holder også en indsamling til fasten næste år, og der gentager vi vores Caritas Walk. 

Måske vil du være med som hjælper? Eller måske vil du gå turen og støtte Caritas på 

den måde? 
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Sto Toribio - spansktalende gruppe 

AuPair Sportsklub –  Århus  

For at lave et fællesskab og nogle aktiviteter for au pairs, om kommer fra hele verden, 

har vi lavet en sportsklub for au pairs og folk, der vil være sammen med dem. Vi har 

holdt til i Rosenvangsskolens gymnastiksal 1. I efteråret har vi holdt pause, men vi på-

tænker snart at komme i gang igen. Sproget i foreningen er engelsk, så alle har en mu-

lighed for at kommunikere med hinanden. 

 

Solidarityprojekt  

Projektet har skiftet navn til Århus for Solidarity. Projektet består pt i at besøge afviste 

asylansøgere i Kærshovedgård, men under corona-perioden var det nødvendigt at lave 

onlineaktiviteter. Nu er alt dog normalt igen. Projektet ledes af af Kasia Skoluda. 

Socialrådgiver  

Sognet har Dorota Matyjasek tilknyttet som socialrådgiver. Hun kan pt. nås på fredage. 

(Se kontaktoplysninger andetsteds i sognebladet.) Caritas er blevet tilknyttet som spon-

sor, og det giver mulighed for at øge aktiviteterne. Så har du knas med breve fra kom-

munen, oversættelser af svært tilgængelig tekst, eller mangler du bare lidt hjælp, så 

kontakt Dorota. 

Vil du høre mere om Caritas’ aktiviteter, og vil du måske være med? Så kontakt Jonalyn 
eller Michael på madm@get2net.dk eller kommer hen til os ifm en messe. 

 

Der er messe på spansk følgende lørdage kl 14: 

Den 30. oktober;  

den 27. november;  

den 18. december. 

Vi beder rosenkransbøn on-line om onsdage kl 19.30 via Facebook. Hold dig ajour via 

www.chiaarhus.dk og facebook gruppen.  

Gilda Suarez tel 2374 1940  gilda@chiaarhus.dk 
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En efterårshilsen fra Skt. Knuds Skole  

— af skoleleder Tina Kruse 

Vi er kommet godt i gang med det 
nye skoleår. Det er utrolig dejligt 
at være tilbage til en hverdag uden 
corona-restriktioner.  
Vi er også tilbage i kirken igen. I 
september havde vi høstgudstjene-
ste, som 2. og 3. klasserne stod for 
og i begyndelsen af oktober havde 
vi en gudstjeneste om næstekærlig-
hed. Den gudstjeneste stod 9.z og 
10.x for. Det er så dejligt igen at 
kunne samle alle elever i det smuk-
ke kirkerum.  
 
Skolebestyrelsen har konstitueret 
sig efter Forældrekredsmødet i ju-
ni. Udviklingskonsulent Pernille 
Aagaard, der er udpeget af Pasto-
ralrådet er ny formand og kommu-
nikationsrådgiver Rasmus Rysgaard, 
der er forældrevalgt er ny næstfor-
mand.  Derudover har bestyrelsen 
fem menige medlemmer.     
 
Torsdag d. 7. oktober afholdt vi 
”Kom og se din nye skole” – en 
eftermiddag, hvor det var muligt at 
se og høre noget om børnehave-

klassen, SFO’en og skolen generelt. 
Der var mange børn og forældre og 
snart begynder optagelsessamtaler 
til næste års 0. kl.  
Der er stadig plads til flere børn. Så 
henvend dig på skolens kontor på 
86137511 eller på  
info@sktknudsskole.dk, hvis du 
overvejer, at dit barn skal gå på 
Skt. Knuds Skole næste skoleår 
eller kunne være interesseret i en 
plads allerede dette skoleår.   

Jeg er dette efterår blevet glad for 
en nyere salme af Lars Sørensen 
”Nu står der skum fra bølgetop” og 
vil slutte min hilsen med 3. vers fra 
den salme:  
 
Nu haster skyerne forbi, 
og modne æbler falder i 
oktobermørke haver. 
Gud lukker årets gyldne ring, 
og sindet samler sig omkring 
de lyse nætters gaver. 

Med ønsket om et godt efterår,  

de bedste hilsener  

                     skoleleder Tina Kruse  
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Børnehjørnet 

Nyt fra Sogneundervisning 

Kære Forældre, 

Vi er begyndt året med mange nye børn, der deltager i forskellige former for kateke-

sen. I år forbereder vi 49 børn til Første Kommunion og 39 til firmelsen. Ca. 25 børn 

deltager i Den Gode Hyrde Katekese (3-7 år gamle) og i mellemhold (børn efter den 

første kommunion). Vi har dog stadig fripladser på de sidste nævne hold, så I er meget 

velkomne til at tilmelde Jeres børn (gennem websiden: suaarhus.dk). 

Det er rigtigt dejligt, at det er så mange børn til kateksen og det bringer stor glæde til 

os alle.  Men det betyder også, at vi kateketer har hænderne fulde af arbejde. Da sog-

neundervisningen styres af en gruppe dedikerede frivillige, er der måske nogen blandt 

Jer, som vil gerne hjælpe os med at skabe de gode rammer for katekesen. Tænk på 

dette som en chance for at vokse sammen. Vokse med jeres børn i troen og vokse sam-

men med hele vores fællesskab i kirken. 

     Ela Orlowska 

 

Vidste du… 

Hver gang, når vi laver kors tegn, siger vi ordene ”I Faderens og Sønnens og Helligån-

dens navn. Amen”. På denne måde bekender vi vores tro på den hellige Treenighed.  

Den hellige Treenighed betyder, at Gud er én, men at han samtidig er i tre personer, 

dvs. at han giver sig til kende for os mennesker på tre forskellige måder: som Gud Fa-

der, som Gud Søn og som Gud Helligånd. Uanset hvilken snakker vi om, er det den sam-

me kærlige Gud. 

Det er sikker lidt svært at forstå. Hvordan det kan være, at en person, en Gud, er i 3 

personer? Til at hjælpe at forstå dette, kan I tænker om vandet, som er et (et vand), 

men er også i 3 forskellige former:  som is, som flydende form af vand og som damp- 

den gasform.  

Is, den faste form af vand minder os om Gud FADER. Is er hård. Den er solid. På samme 

måde er Gud FADER vores solide fundament.  

Flydende form for vand minder os om Gud SØN. Vi bruger vand til at rense os selv. På 

samme måde døde Gud Søn Jesus på korset for at rense os fra vores synd. Jesus kaldes 
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Svar og vind  

1. Hvor mange disciple fulgte Jesus? 

2. Hvor mange hellige messer fejres der i 

vores kirke om søndagen? 

Hvad fejrer vi til Kristi Himmelfartsdag? 
Send dine svar til: ela.orlowska@gmail.com 

også det levende vand!  

Damp, gasformen af vand minder os om Gud HELLIGÅND. Gas kan ikke ses, men du 

kan se dens virkninger. På samme måde kan den HELLIGE ÅND ikke ses, men virknin-

gerne af hans tilstedeværelse kan ses og mærkes i vores liv, når HELLIGÅND arbejder 

for at gøre hans vilje kendt for os og for at ændre os til at blive mere som Jesus.  

For at bedre forstå Treenighed kan I også se på dette billede her: Gud er både Fader, 

Søn (Jesus) og Helligånden, men selve personer (sønnen, faderen og Helligånden) er 

ikke ens.  

 

Helligånden kommer over disciplene 

(Pinse) – find 7 forskelle mellem to 

billeder 
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"Rosenkransen er en lang kæde, der forbinder himmel og jord. Den ene ende af det er i 

vores hænder, og den anden ende er i hænderne på den hellige jomfru ... Så længe folk 

beder rosenkransen, vil Gud ikke forlade verden" sagde Therese af Lisieux. 

Pave Frans opfordrer bestandigt til at bede rosenkransen, og i vores tid inviterer Pavens 

Globale Bønsnetværk os til at forene teknologi og bøn og beder Rosenkransen for fred 

online. Hver torsdag beder vi rosenkransen kl.17.00 på Zoom.  Link til zoom: 

 https://us02web.zoom.us/j/81971995393?

pwd=NjFCTlFhK0xoeDhldjhxSDIvTUpmQT09   (klik på linket på kirkens hjemme-

side) 

Vi kan i løbet af denne måned, som er rosenkransens måned, genopdage værdien af 

rosenkransen, bede Maria om at være vores lærer i Jesu Hjertes skole, og lære os Hjer-

tes vej, så vi kan være initiativtagere til fred ved at finde den først og fremmest i vores 

hjerter for derefter at sprede den i vores omgivelser – i familier, på arbejdspladserne, i 

gader og der, hvor vi færdes og møder vores medmennesker. Jo flere slutter om rosen-

kransen, jo større muligheder for at nå flere mennesker. 

I kirken beder vi rosenkransen hver tirsdag kl. 16.00 i oktober måned. 

Ellers er der rosenkransbønnen hver fredag efter messen kl. 18.00 henholdsvis på polsk 

og dansk. 

 

 

Vi beder rosenkransen sammen med paven 

p. Herbert 

ROSENKRANSEN  
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Den hellige Pave Johannes Paul II erklærede i november 1979 Sankt Frans af Assisi 

protektor for økologi. I 2015 skrev Pave Frans encyklikaen “Laudato Si’“ om omsorg 

for vort fælles hjem inspireret af Frans af Assisis Solsang ”Lovet være Du, min Herre, 

med alle Dine skabninger”. 

Men den hellige Frans levede for 800 år siden og han kendte ikke til økologi, som vi 

forstår og kender det i dag. Derfor er det at sige, at Frans var interesseret i økologi 

forkert.  

For Frans var vores liv på jorden en pilgrimsvandring, et midlertidigt sted, hvor vi 

lever for at kunne nå det ægte liv i himmelen. Alle de ting som er vigtige for menne-

sker i verden, var ikke længere vigtige for Frans. Hvis Frans viste kærlig ømhed over 

for skabninger, var det påvirket af hans kærlighed til den Gud, som er fælles for alle 

og alt.  

Når Frans elskede at observere og kontemplere i naturen, gjorde han det for at lov-

prise alt, hvad Skaberen havde skabt. ”Lovet være Du, min Herre, med alle Dine 

skabninger” (Solsangen). 

Frans blev grebet af en enestående og hjertelig kærlighed til skabningerne og især til 

dem, der åbenbarede noget af Gud for ham.   

Vil du lære mere om den hellige Frans af Assisis radikale liv? Og om hvad du kan lære 

af ham?  

Den franciskanske sekularorden er en orden for dem ,der lever i verden og som vil 

leve mere radikalt med Gud og med mennesker.  Vi har et fraternitet i Aarhus som 

mødes i Aarhus og i Esbjerg. Kontakt en af os for en samtale.  

Kontaktpersoner i Aarhus:  

Gilda Suarez tel 2374 1940  

gilda@franciskansk.dk  

René Zwicky tel 2343 5362  

rene@franciskansk.dk    

Var Frans af Assisi økolog? 
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VIL DU BEDE FOR MENIGHEDENS ANLIGGENDER? 

Mange i menigheden har brug for forbøn. Vil du bruge en time om ugen på at bede for 

menighedens anliggender? Du kan bede hjemme, i kirken, på en tur i skoven—du kan 

bede en time på én gang eller flere gange i kortere tid.  

Det er dig, som bestemmer, hvornår og hvordan du beder. Om du bruger rosenkrans, 

sidder stille foran tabernaklet eller bare samtaler med Gud derhjemme.  

En gang om ugen vil du modtage en e-mail fra sognepræsten med intentioner, som er 

vigtige for menigheden i øjeblikket.  

Vil du være med? Send en mail til pater Kris: augustyniak@jesuitterne.org. Ved at mel-

de dig til, giver du samtykke til, at præsten må bruge din e-mailadresse. 

Inger Mollerup OFS 

Sekularfranciskanerne i Aarhus har mi-

stet et medlem.  Inger Mollerup gik til 

Faderens hus den 15. februar efter lang, 

tid hvor hun kæmpede med ilt appara-

ter og bronkitis. 

Inger Mollerup blev født 7. febru-

ar 1942. Hun havde en grad i mu-

sik fra Aarhus Universitet. Hendes 

primære instrumenter var orgel, 

klaver og fløjte. 

Hun var et værdsat medlem af 

den Franciskanske Sekularorden,  

hvor hun begyndte at deltage i 

1986. Hun blev optaget som med-

lem i 1987 og aflagde profes den 

3. december 1988.  Hun var såle-

des med da Aarhus fraternitet 

blev kanonisk grundlagt den 17. 

november 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I menigheden var hun kendt for 

sine mange års tjeneste som 

kommunion uddeler og lektor ved 

højmessen kl. 10.  

Må Inger hvile i fred og hendes 

minde være i vores hjerter. 

Sekular franciskaner i Aarhus 
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Skt. Thomas Fællesskab 

Skt. Thomas Fællesskabet blev dan-
net i april 2008 og er i nyevangelise-
rings tjeneste.  Nyevangeliserings 
formål er med evangeliet at nå men-
nesker der, hvor de er igennem nye 
former og metoder, tilpasset det mo-
derne menneske i enhed med kir-
kens lære og tro. Vi har mange gode 
erfaringer og oplevelser i bagagen. 
Gennem samarbejde og deltagelse i 
adskillige kurser, har vi udviklet os 
både på det menneskelige og åndeli-
ge plan. 

Sct. Thomas Fællesskab står ikke 
alene. Det indgik samarbejdet med 
Galilæa Fællesskab i Lublin (Polen), 
som er et led i det internationale fæl-
lesskab, der hedder Den opstandne 
Kristus. Dets formål er at indgyde 
håb og vække længslen efter at mø-
de den opstandne Jesus ved at dele 
troserfaringer med  deres medmen-
nesker.  

Sct. Thomas Fællesskab bliver såle-
des en del af det, uden at miste sin 
identitet og sin smukke historie. Det 
får tværtimod nye muligheder for at 
udvide sin tjeneste og vækst. 

Vi fordyber os i troen igennem læs-
ning og forståelse af Bibelen og for-
søger, at leve efter dette. Vi fejrer 
Eukaristi og ved at bede og lovprise 
Gud, knyttes vi mere og mere til 
Gud.   

Vi er et åbent fællesskab. Alle interes-
serede er hjertelig velkomne. Mød 
den levende Jesus. Han har kraft til at 
føre dig igennem livet! Vær med i 
fællesskabet, for sammen med andre 
at finde styrke på troens vej og for-
kynd det glade budskab om, at Jesus 
lever og at han er Vejen, Sandheden 
og Livet for andre. 

Ugentlige onsdags møder 

Hver onsdag aften mødes vi for at 
fejre Eukaristi. Efter den hellige kom-
munion lovpriser vi Den treenige 
Gud med salmer og sange.  Efter mes-
sen samles vi i et andet lokale, hvor vi 
beder til Gud med de bibelske tekster 
bøde fra Det gamle og Det nye Testa-
mente. Vi taler om dagens evangelie-
teksten og dens betydning for os. For 
os er det en ny måde at dele Guds ord 
på. Der er altså plads til eftertanker, 
deling af egne oplevelser og erfarin-
ger i forholdt til de bibelske tekster.  
Aftener forløber i en afslappet atmo-
sfære, med sang, en kop kaffe/te og 
kage til sidst. 

Sted: Niels Steensens kapel (lokalet 
over sakristiet, indgang til venstre for 
kirken gennem sakristidøren.) 
Tid: Eukaristi kl.18.00 - slut kl.20.00. 

Aldona 
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"Gifted to Give" - 500 års jubilæum 

I 1521 havde portugiseren Ferdinand Magellan besøgt det område, vi i 

dag kalder for Filippinerne. Den første messe blev afholdt 3 dage efter 

ankomsten i det nuværende Limasawa ved det sydlige Leyte Påskesøndag 

31/3-1521. Præsten hed Pedro de Valderrama. 

Senere blev Magellan ven med Rajah Humabon, som blev kristen sammen 

med mange andre. Magellan blev dræbt, da han 27/4-1521 besøgte det 

nuværende Mactan, hvor Lapu-Lapus folk dræbte ham med en giftig pil. 

Sangen "Magellan" af Yoyoy Villame findes på Youtube, og den giver en 

hurtig indføring i historien. 

p. Stephen Bejo OFM Conv. fra Jesu Hjerte kirke i København afholdt i den 

forbindelse en retræte med titlen "Gifted to Give" her i Århus 8-9. okto-

ber hvor ca. 80 herboende filippinere samt deres familier deltog i retræ-

ten. Temaet var at (gen)forkynde troen til europæerne. 

Det var en dejlig retræte, som vi håber kan blive gentaget i en eller anden 

form på et senere tidspunkt. 

Michael Dolan 
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Søndag den 19. december afholder kantoriet deres koncert i 

vores kirke. Mere derom i næste nummer af sognebladet. 

Koncert med den Katolske Vor Frue Kirkes Kantori 

Herre, 

tak for dem, der tjener i din Kirke. 

Lad dem stadig mere fyldes af din Ånd, 

med styrke og med kærlighed, 

med visdom og frimodighed. 

Herre, gør os alle til en levende Kirke, 

som i ord og gerning vidner om dig. 

Amen 

                (Fra Bønnebog, s. 718, af Lillemor Halling) 

Bøn  

Fredslyset 

Onsdag den 24. november kl. 10 afholdes den årlige andagt i 

vores kirke. Som en del af andagten kan alle, som har med-

bragt deres egen lygte få overført Fredslyset. 

Fredslyset fordeles til rigtig mange steder i Danmark. Mød 

gerne op for at støtte dette arrangement! 

Der vil blive informeret yderligere når vi nærmer os datoen. 
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ADRESSER 

SOGNEKONTOR 
  Ryesgade 26, 8000 Aarhus C 
  Tlf. 87 30 70 40  
  Web: www.katolsk-aarhus.dk 
  Facebook: facebook.com/Katolskvorfrue 
  Reg nr. 7110 Konto: 100 3524  

 
SOGNESEKRETÆR:  
  Georg Christian Ivanov 
  E-mail: kontor@katolsk-aarhus.dk 
 

SOGNEKONTORETS ÅBNINGSTID 
  Mandag–torsdag:    Kl. 17:00 – 19:00 

 
REGNSKABSFØRER:  
  Bertold Bocskor 
  Email: regnskab@katolsk-aarhus.dk 
  Tlf.: 52 79 52 74 
  Kontortid: Tirsdag: 15.00 - 19.00 +   
 onsdag 9.00 - 13.00  
   
PRÆSTER 
p. Krzysztof (Kris) Augustyniak, SJ 
 Tlf. 87 30 70 44  
 E-mail: kaugustynsj@gmail.com 
p. Pawel Rakowski SJ 
 Tlf: 22 65 02 01 
 E-mail: pr@jesuitterne.org 
p. Herbert Krawczyk, SJ 
 Tlf. 87 30 70 42 
 E-mail: herbert@katolsk-aarhus.dk 
p. Adolf Meister, SJ 
 Tlf. 87 30 70 41  
 E-mail: meister@katolsk-aarhus.dk 
p. Peter Tri Nguyen Duc, SJ 
 87 30 70 43  
 E-mail: pndtri@gmail.com 

 
MENIGHEDSRÅD 
formand: Anne Mette Frey  
 Tlf. 93 52 22 24 
 E-mail: mettefrey@hotmail.com 
næstformand: Ole Nielsen  
 

SAKRISTIET 
Hovedsakristan: Ole Nielsen 

 Tlf. 30 54 98 50. 
 E-mail: ole@danuela.dk 

 
DEN KALDÆISKE MENIGHED 
Skt. Nikolaj Kirke, Frederiks Allé 37, 8000 Aar-
hus C 
præst: p. Faris Toma Moshe  
 Ryesgade 33, 4, th. 8000 Aarhus C Tlf.: 86 
18 86 81 
 E-mail: faris_toma@yahoo.com  
menighedens repræsentant: Osama Jacku 
 E-mail: jacku@hotmail.com 

 

SKT. KNUDS SKOLE 
Ryesgade 24, 8000 Aarhus C.  
 Tlf.: 86 13 75 11. 
 Web: www.sktknudsskole.dk 
skoleleder: Tina Kruse 
viceskoleleder: Jacob Solsø Holm 
serviceleder: Thomas G. Laursen 
 Tlf.: 40 58 81 06 

CARITAS AARHUS-GRUPPEN 
Jonalyn T. M. Møller og 
Michael A. D. Møller  
 Tlf. 27 77 13 29  
 E-mail: madm@get2net.dk 

 

UNGE & ÆLDRE 

MINISTRANTGRUPPEN 
 kontakt: Victor Johannesen 
  Tlf. 60 21 85 21 
  E-mail: hejhongogvictor@gmail.com 

 
KATOLSK UNGDOMS KLUB (KUK) 
 KUK laver aktiviteter for teenagere fra 
 firmelsen og op. 
 Se mere på KUK’s hjemmeside: 
 KUKAarhus.dk eller på KUKs Facebook 
 -gruppe:  https://www.facebook.com/
 kukaarhus/    
 eller mail: KUKAarhus@gmail.com  
 

LOKALFORENINGEN UNDER DUK 
(DANMARKS UNGE KATOLIKKER) 
FORMAND: Nikolaj Kracht 
 Tlf.: 21 39 07 79 
 E-mail: nak140@hotmail.com 
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SANTO TORIBIO (SPANSKTALENDE) 
 Rosenkransbøn hver onsdag via Face
 book. Messe på spansk.  Følg med på:   
    www.chiaarhus.dk og  
 Facebookgruppen: CHIAARHUS: católi
 cos hispanohablantes en Aarhus. 
 
 Kontakt: Gilda Suarez 
 Tlf.: 23 74 19 40 
 E-mail: gilda@chiaarhus.dk 

 
KATEKESE & STUDIEGRUPPER 

SOGNEUNDERVISNING 
 tid: En lørdag i starten af hver måned.  
 Forløbet følger skoleåret.  
 sted: Starter i kirken kl. 10 
 kontakt: sognesekretær Georg Ivanov 
 

1. KOMMUNIONSUNDERVISNING 
 tid: Sogneundervisning. Se opslag 
 sted: Starter i kirken kl. 10 
 kontakt: Ela Orlowska 
 E-mail:  
 1.kommunion.aarhus@gmail.com 
 

FIRMELSESUNDERVISNING 
 tid: Sogneundervisning. Se opslag 
 sted: Starter i kirken kl. 10. 
 kontakt: p. Pawel Rakowski, SJ 
  22 65 02 01 
  pr@jesuitterne.org 
 

DEN GODE HYRDE KATEKESE 
 tid: Som Sogneundervisning 
 sted: Skt. Knuds Skoles anneks 
 kontakt: Ela Orlowska (Tlf. 20 52 11 99)   

KONVERTITUNDERVISNING 

 tid: Torsdag kl. 19:00-21:00 
 sted: Sognegården 
 kontakt: Reidun Fynø  
  Tlf. 50 71 37 05 
  E-mail: konvertit@fyno.dk 

 

MOUNT TABOR  
(INTERNATIONALE STUDERENDE) 
Messe, derefter samvær eller  oplæg:  
 tid: Tirsdag kl. 19 
 sted: Kirken og menighedssalen 
 web: www.mtabor.org 
 kontakt: p. Krzysztof Augustyniak, SJ 

 
SKT. KNUDS SENIORKLUB 
 tid: Ca. hver anden tirsdag kl. 14:30 
 sted: Menighedssalen 
 kontakt: Kontakt: Anna Vidal Tlf. 50 84  
 50 44, Ida Wæde Hansen, Lene 
 Blixenkrone-Møller 

 
BØN & SPIRITUALITET 

IGNATIANSK SPIRITUALITET 
 tid: Første fredag i måneden kl. 15.30  
 sted: Biblioteket 
 kontakt: p. Herbert Krawczyk, SJ 
 Tlf. 24 27 86 89 

 
BILLEDMEDITATION 
 tid: 2. & 4. tirsdag kl. 19-20 
 sted: Peter Faber Læsesal, 3. sal 
 kontakt: p. Adolf Meister, SJ 
 
DEN FRANCISKANSKE SEKULARORDEN 
 tid: Som regel 1.lørdag kl 14  
 sted: Sognegården 
 web: www.franciskansk.dk 
 kontakt: René Kaj Zwicky 
  Tlf.: 23 43 53 62 
  E-mail: rene@franciskansk.dk 

 
SKT. THOMAS FÆLLESSKAB 
 tid: Onsdag kl. 18:00 (Messe) 
  Undtagen 1. onsdag: 
  - Tilbedelse kl. 18:00 i Niels   
    Steensens kapel 
  - Helbredelsesmesse kl. 19:00 i   
  kirken 
 sted: Niels Steensens kapel 
 kontakt: p. Herbert Krawczyk, SJ &  
 Jan Zieleskiewicz 



19 

 

GALLERI VED KIRKEN 
 åbningstid: Mandag, onsdag & fredag 
  Kl. 14:00-17:00 
 sted: Menighedssalen 
 web: www.galleri.vedkirken.dk 
 kontakt: p. Adolf Meister, SJ & Dorota 
Matyjasek 
  gallerivedkirken@gmail.com 
          Facebook: facebook.com/  
   gallerivedkirken 

 
KUNSTKREDS VED KIRKEN 
 kontakt: Ida Wæde 
  Tlf. 50 42 37 35 

OM SOGNEBLADET:  
”Den Katolske Kirke: Aarhus-
området” udgives 4 gange om året og 
udsendes via mail samt i et trykt oplag 
på ca. 400 stk.  
UDGIVER: Den katolske menighed i 
Aarhus.  
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/
KATOLSKVORFRUE 
REDAKTØR: Ole og Gilda   
E-mail: ole@danuela.dk 
 
DEADLINE for næste nummer lørdag  
den 20. november 2021  
Materiale, som ønskes med i næste 
nummer, bedes sendt til redaktøren. 
Indlæg redigeres/forkortes efter behov.  

FAMILIEGRUPPER 

KATOLSK FAMILIEGRUPPE (ENGELSK) 

 tid: Se kalenderen 
 sted: Kirken 
 kontakt: Ela Orlowska  
 catholic.family.group@gmail.com  
 

BØRNEGRUPPER  

BØRNEGRUPPE (POLSK) 

 tid: Fredag kl. 17:00 
 sted: Skt. Knuds Skole 
 kontakt: Ela Snopek 
  Tlf. 22 40 74 26 

 
BØRNEGRUPPE (SPANSK) 
 tid: Lørdag kl. 10:30 
 sted: Skt. Knuds Skole 
 kontakt: Vanesa Sanchez Gujardo 
 

BØRNEGRUPPE (VIETNAMESISK) 
 tid: 2. & 4. søndag kl. 10:30-12:30 
 sted: Bibliotek, 1. sal 
 kontakt: Thanh Thuy 
 

MUSIK & KUNST 

VOR FRUE KIRKES KANTORI 
 kontakt: Olav K. Jepsen 
  Tlf. 31 31 00 48 
  E-mail: olavkjepsen31@gmail.com 
 

ENGLISH CATHOLIC CHOIR 
 Der øves lørdag aften kl. 17:00, og   
 synges efterfølgende til den engelske  
  messe kl. 18:30 

 tid: Lørdage kl. 17 
 sted: Kirken 
 kontakt: Karolina Kamola 
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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 



Vi byder p. Pawel Rakowski SJ hjertelig velkommen til vores menighed i 

Aarhus!! 

Her vil han fungere som andenpræst i 

vores sogn og som særlig opgave tage 

sig af sogneundervisningen.  

 

Pater Rakowski er født i Polen i marts 

1985.  Han blev Jesuit i 2004, og af-

holdt sit noviciat i Gdynia. Bagefter 

studerede han filosofi i Krakow.  

Han var i Aarhus i to a r i 2010-2011 

som skolastiker. Mange kendte ham 

fra sit arbejde i Mount Tabor, Katolsk 

Infobutik, Ignatianske Retræter, mm. 

 

Efter denne praktik læste han videre, 

først teologi i Warszawa og derefter 

bibelsk teologi i Rom (i Gregoriana).  I 

juni 2015 blev han præstordineret og sit første pastorale arbejde var i Kø-

benhavn.  Han taler polsk, italiensk, engelsk og dansk.   

 

p. Pawel er interesseret i Bibelen, Ignatiansk spiritualitet, dialog mellem 

kristne og jøder, fotografi og musikken.   Nogle af hans billeder hænger i 

Kirketorvet.  

 

Lad os bede for vore præster! 

 

Herre, se i nåde til dine præster. 

Vær du selv til stede, hvor de virker. 

Gør præst og menighed til én familie,  

som trofast tjener dig,  

du, som lever og råder fra evighed til evighed.  

Amen 

Vores nye præst, p. Pawel Rakowski SJ 

 


