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Messetider :
Mandag
Tirsdag

Ingen messe
kl. 16.30 Rosenkransbøn
kl. 17.00 Messe

Onsdag

Ingen messe

Torsdag

kl. 11.00 Messe

Fredag

kl. 17.00 Messe

Lørdag

kl. 8.00 Messe

Søndag

kl. 11.00 Højmesse

Ukrainsk messe 1. og 3. søndag i hver måned kl. 13

Kære menighed,
Den liturgiske påsketid, som begyndte påskelørdag nat med påskevigilien og den første påskemesse og afsluttede med pinsefesten, varede i hele 7 uger. Påsketidens festlige liturgi med de smukke påskeevangelier, beretninger
fra Apostlenes Gerninger om den
første kristne menighed i Jerusalem, de herlige påskesalmer med
deres mange halleluja-glædesråb
gengav vor glæde og vor faste tro
på Kristi sejr over synd og død. En
sejr, som vi i kraft af vores dåb og
firmelse har fået del i. Den opstandne Kristus kommer på en
ganske særlig måde til os i Kirkens sakramenter, især i eukaristien, messen.
Påsketidens skønhed blev i år på
en særlig måde beriget og synliggjort i fejringen af firmelsessakramentet. Lørdag den 25. april blev
27 unge i vores menighed ved bi-

skop Czeslaws håndspålæggelse
og salvelse med krisam olie styrket med Helligåndens gaver. Den
Helligånd, der kom over apostlene
pinsedag, kom ved deres firmelse
over dem. Et sakramente er ikke
et ”hokus pokus”, ikke et trylleord, hvormed underet sker. Det er
en større hengivelse til den opstandne Herre. Sakramenterne er
Herrens gaver til os. En gave,
hvor flot og hvor dyr den end er,
er omsonst og spild af penge, hvis
den ”begavede” ikke pakker den
op - eller gemmer den væk.
På Kristi Himmelfartsdag modtog
13 børn den første hellig Kommunion. Igen en festlig dag, ikke alene for de 13 første kommunikanter men ligeledes for deres forældre og hele menigheden.
Firmanderne og første kommunikanterne er blevet forberedt af vores kateketer, Hanne Wegener,
Lene Juhler, Peter Skriver, Kasper

Baadsgaard-Jensen og mig selv.
Det er både en stor opgave, udfordring og en glæde at kunne
forberede vores børn og unge til
modtagelsen af sakramenterne (1.
hellige kommunion, skriftemål
og firmelse). Kateketerne hjælper
forældrene i børnenes trosoplæring, men de kan ikke erstatte
dem. Det er og forbliver forældrenes opgave i ord og eksempel
at være de første trosvidner. Og
at det ikke er en let opgave, ved
enhver, der gør det eller forsøger
det. Men også her må vi alle finde støtte, inspiration og opmuntring i vores Sct. Norberts kirkefællesskab. Vi er heldigvis en
levende menighed. Vi kan glæde
os over mange børn og unges deltagelse i søndagsmesserne.
Billedet af mange unge familier i
kirkebænkene kan dog desværre
ikke afspejles i nogle af de aktive
tjenester, såsom lektorer og forsangere. Her kunne vi godt trænge til nye og yngre stemmer. Også på blomsterlisten ses der desværre færre navne - og oftest er
det de samme navne.

Har du en god stemme og kunne
du tænke dig at blive lektor i kirken, hjælpe til som forsanger
eller du vil bidrage med at pynte
kirken med blomster til søndagsmessen, må du gerne kontakte
undertegnede.
Gang på gang dukker ønsket om
et organiseret børne- og ungdomsarbejde op. Kasper, vores
præstepraktikant, har formået at
samle nogle af vores firmander i
en ny SNUK (Sct. Norberts Ungdoms Klub). Men også her trænger vi til hjælpende hænder, hvis
dette arbejde må fortsætte og videreføres, den dag Kasper rejser
fra Vejle. Hvem vil hjælpe til?

Nyt fra menighedsrådsformanden
Fastemiddagen den 1. marts forløb med en stor og dejlig opbakning.
Der var mødt talstærkt op den 21. marts da Kasper Baadsgaard-Jensens berettede om sin studietid i Rom. Det var utroligt spændende.
Loppemarkedet den 28.-29. marts var også denne gang en fornøjelse at være
med til. Hvor er det dejligt at se så mange mennesker hygge sig og shoppe,
TAK til dem. Også TAK til dem der støttede med effekter og dem der hjalp
til. Overskuddet blev på lidt over 5.500,- kr., hvilket er flot.
Det var en udfordring med 27 firmander på en gang ved firmelsen den 25.
april, men det gik rigtig godt og flot. Biskop Czeslaw, p. Ophoff, diakon
Baudouin og Kasper Baadsgaard-Jensen fik en overraskelse, da de unge gav
dem en buket blomster hver som tak ( hvilken god ide).
Jeg vil gerne bede alle holde øje med opslag i våbenhuset og på facebook.
Vi vil sætte opslag op om arrangementer, men også opslag om hvem, der har
lyst til at hjælpe. For at bruge et slogan som tidligere stod i KO: "Spørg ikke
hvad kirken kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for kirken."

Vi vil gerne se vores 1. kommunikanter på Ømvalfarten. Det er
blevet en smuk tradition, at biskop Czeslaw hilser på ”årets 1.
kommunikanter” i Øm. Kære forældre, tager jeres børn med til
Øm. Lad os i det hele taget være
flere til at deltage i Ømvalfarten.

Kommende arrangementer :

Jeg ønsker jer alle en god sommerferie! Fred og alt godt.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en god sommer

Den 7. Juni Øm valfart. Der var en god tilslutning sidste år, men lad os forsøge at fordoble den. Der er hængt en planche op i våbenhuset. Her kan man
skrive sig på, hvis man ønsker kørelejlighed, eller kan tilbyde en eller flere
pladser i bilen. Husk telefonnummer så I kan kontakte hinanden.
Den 14. juni Sct. Norberts fest. Der er hængt plancher op, en til tilmelding og
en til at hjælpe. Kære venner hold jer nu ikke tilbage, vi har brug for en del
hænder til forskellige opgaver.

Gud velsigne jer
Kærlig hilsen Celia Klausen

Kalender juni - juli - august
juni
02.06 tirsdag
05.06 fredag

kl.19
Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
kl. 9
Messe, ingen messe kl.11
kl.13
Ukrainsk messe
07.06 søndag
Ømvalfart
kl.14.30 Højmesse på Øm med biskop Czeslaw Kozon
09.06 tirsdag
14.06 søndag
21.06 søndag
24.06 onsdag
26.06 fredag
28.06 søndag
juli

kl.18

Sct. Norberts Skoles sommerfest

Sct. Norberts fest - Højmesse med Averbodes
abbed Jos Wouters - derefter fest i Sct. Norkl.11
berts Hus
kl.11
Højmesse - kollekt til Bonifatiuswerk
kl.13
Ukrainsk messe
kl.18
Translokationsandagt for Sct. Norberts Skole
kl.8 og 9 Skoleandagt
kl.11
Højmesse

Firmelse den 25.04 2015
Stanja Amalathas

Daniel Le

Rebekka Høgfeldt Antonipillai

Melanie Ibrahim Malan

Stefanie Araya Rodriques

Menisha Mariyapanando

Ken Vincent Cabras

Marcin Skovgaard Mortensen

Queen Myca Cabras

Mario Muayad

Mary Jenoga Christopher Anton

Marcus Sejer Nørgård

Antoni Jenin Christopher Anton

Peter Kristoffer Peczalski

Natalia Grudesen

Liselotte Pers

Paulus Haddad

Louise Horsmans Schultz

Jerehn Jeyaseelan

Thomas Sokolowski

Rosa Elisa Jersil Klausen

Tobias Jonas Sang Vo

Sebastian Aboytes Klitvang

Simon Anh Vu
Martyna Wieczkiewicz

05.07 søndag kl.11

Højmesse

Christian Aboytes Klitvang

12.07 søndag kl.11

Højmesse

Julia Kosak

kl.11
kl.13
26.07 søndag kl.11

Højmesse
Ukrainsk messe
Højmesse

19.07 søndag
august
02.08 søndag
07.08 fredag
09.08 søndag
16.08 søndag

23.08 søndag
26.08 onsdag
30.08 Søndag

kl.11
Højmesse
kl.13
Ukrainsk messe
Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre
kl.11
Højmesse
kl.11
Højmesse
kl.13
Ukrainsk messe
kl.11
Højmesse - derefter Bindeballetur
kl.19
Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus
kl.11
Højmesse - kollekt til Caritas Danmark

1. hellige kommunion den 14.05 2015
Elias Joaquim Nielsen Baptista

Micky Chan Vit Le

JerichoJames Cabras

Natalia Skovgård Mortensen

Kristina Phúòng Vy Dao

Mads Johan Nørgård

Christoffer Robert Downey

Ruben Holm Schmidt

Josephine Oettinger Hansen

Julia Smaga

Margaret Emilia Hoolihan

Natan Adrian Stawiszynski

Carolina Jeppesen

I ønskes alle til lykke

De sociale medier
Selvom ordet ”sociale medier” kan give den ældre generation (bl.a. mig) myrekryb, kan vi ikke længere komme udenom dem. For de fleste er de blevet
uundværlige hjælpemidler. Derfor efterlyses de af flere og flere i vores kirkelige regi. Og der er allerede sket en hel del på denne front:
Mobile Pay: 2665 5033
Mange går ikke længere med kontanter på sig. De handler og betaler med
bankkort i butikkerne, på nettet og nu mere og mere med Mobile Pay. Det er
en nem og smart måde at betale her og nu, når man ikke har rede penge på
sig. Det bliver mere og mere almindeligt. Hvis du ikke har rede penge med til
søndagskollekt, eller gerne vil give lidt ekstra til en særlig kollekt, kan du
benytte dig af Mobile Pay: 2665 5033
Facebook: Sct. Norberts Kirke
Kirken er med på Facebook. Den blive hver uge opdateret. Her kan du se
(ændrede) messetider eller arrangementer, som ikke er kommet med i Sognebladets Kalender, som dækker hele tre måneder

Sogneblad sendt pr. e-mail
Sognebladet udkommer 4 gange om året. Det bliver sendt til alle husstande i Sct. Norberts menighed. Der er omkring 500 husstande. Heldigvis er der ca. 50 –75 sogneblade, der bliver afhentet, når det ligger
bagest i kirken den sidste søndag i februar, maj, august og november.
For at spare på portoudgifterne af sognebladet, har menighedsrådet
besluttet, at hvis nogle gerne vil have det sendt pr. e-mail fremover, så
vil vi gøre det.
Tak, jeg vil gerne have sendt sognebladet pr. e-mail.
Send din e-mail adresse til:

sct.norberts.kirke@gmail.com
med dit navn, adresse, samt dit telefonnummer

Personalia
Hjemmeside: sanktnorbertskirke.dk

Langt om længe er kirkens nye hjemmeside nu på bane. Flere personer
har været involveret i denne proces: Kenn Lauszus, Peter Skriver og
ikke mindst Khanh Minh Hoang, som har sat hjemmesiden op. Nu har
vi fået en hel ny hjemmeside! Den skal især i første periode tilpasses,
forbedres og ikke mindst suppleres med det, I synes, skal være med.
Skriv jeres ønsker og kommentarer til Peter Skriver, e-mail adressen
er: peter.skriver@me.com. Peter står for opdatering af hjemmesiden.
Hjemmesiden vil fremover også bringe hele sognebladet. Men udover
det vil det dog også fremover blive sendt separat. Forsendelsen af sognebladet er en stor udskrivning for menigheden. Udover selve trykning, konvolutter er der porto på 7 kr. for hvert blad. Nogle af jer har
efterlyst, om de kan få det tilsendt pr. e-mail. Det har ovenikøbet den
store fordel, at man altid kan finde tilbage til det. Et papirsogneblad
bliver hurtigt væk i avis- og reklamebunker. Læs mere om det og eventuel tilmelding på næste side.

Dåb: Simone Sophia Salvador Supik
Shayna Evelyn Ramon
Mazon Dejerio Cabaron Ottesen
Sham Tenseaw
I ønskes alle til lykke

03.01.2015
10.05.2015
10.05.2015
17.05.2015

Begravelse:
Stella Mikkelsen Horsens

04.03.2015

Hun hvile i fred

Ændring i menighedsrådet
Marc Segoufin er den 16.05 2015 på grund af arbejdspres trådt ud af
menighedsrådet. 1. suppleant Magdalena Szelag-Dall er dermed nyt
medlem af menighedsrådet.

Bindeballetur
Efter Højmessen kl.11 den 23. august afholdes menighedens årlige tur
til Bindeballe.

Husk Loppemarked
Lørdag den 5. september og søndag den 6. september afholdes loppemarked i Sct. Norberts Hus. Effekter til loppemarkedet kan afleveres i
præstegården. Overskuddet går til orgelets istandsættelse.

Tilmelding Kirkeskat 1 - års kontrakt
Beløbet indreguleres p.t. med 3% om året
Fra 1. januar 2012 er bundgrænsen på 500 kr. for gaver givet efter
ligningsloven § 8A bortfaldet. Det betyder, at der gives fradrag for
alle gaver fra 1 kr. op til 14.800 kr.
Jeg ønsker pr. år at betale ______________kr.
Betaling ønskes foretaget (sæt kryds)
__ En gang årlig __ Hvert halvår __ Hvert kvartal __ Hver måned

Vi vil giftes
Den katolske Kirke i Danmark har besluttet, at inden man som katolik
indgår ægteskab, skal man gennemføre et ægteskabsforberedelsesforløb, som består af otte moduler. Henvend jer til sognepræsten for at aftale nærmere.
Der er oprettet en hjemmeside under bispedømmet, hvor alle relevante
informationer samt tilmelding til kursusdagen foregår.
Siden findes på adressen

www.vivilgiftes.katolsk.dk.

Beløbet indberettes automatisk til Skat og fratrækkes selvangivelsen.
Dette forudsætter at Bispekontoret er i besiddelse af dit CPR - nr.,
og at man har lov til at bruge dette.
Fornavn ______________________________________________
Efternavn _____________________________________________
CPR. nr. _____________________
Adresse ______________________________________________
Postnr. ________ By ___________________________________

Kirkeprojekt
Tak til alle jer, der støtter Kirkeprojektet (Maling af kirken og restaurering af orglet. Vi er allerede kommet op på 130.000 kr.
Vi fortsætter med indsamlingen. Målet er 140.000 kr.

Kirkeskat
Flere har i den senere tid tilmeldt sig kirkeskat. Tak for det!
Vær dermed med til også at støtte de små menigheder, der trues af lukning på grund af en anstrengt økonomi

Telefon _______________ E-mail ________________________

Blanketten kan afleveres udfyldt til sognepræsten eller sendes til
Den Katolske Kirke
Ansgarstiftelsen
Gl. Kongevej 15A 1610 København V

For nærmere information se http://www.katolsk.dk/kirkeskat
Her kan du også tilmelde dig Bispedømmets 10-års kontrakt

Lektorer

august

Ministranter

02.08

Julia Kosak
Daniel Le

09.08

Christina Lesley
Allan Lesley

juni

Jhonny Mariyadass
Melanie Malan

07.06 Ømvalfart

16.08

14.06 Kamila Gatarz
Gabriel Quy Nhan Hoang

23.08

Kim Doan Nguyen
Thomas Nørgård

30.08

Cecilie Peczalski
Peter Peczalski

21.06 Jerehn Jeyaseelan
Michael Quy Hoang
28.06 Rosa Klausen
Renee Klausen
juli sommerferie

september
06.09

Rakel Schmidt
Louise Schultz

13.09

Christian Schultz
Kasper Sebastiampillai

Mød op i god tid i kirken, senest 10 min. før messen. Hvis du er forhindret, så husk at ringe til en anden ministrant eller til sognepræsten.

07.06

Anton Dorph-Petersen

02.08

Inger-Marie Hilling

14.06

Per Abrahamsen

09.08

Anton Dorph-Petersen

21.06

Bente Köllner

16.08

Robert Devereux

28.06

Inger-Merete Cliquet

23.08

Bente Köllner

30.08

Inger-Merete Cliquet

05.07

Britta Abildsten

12.07

Robert Devereux

19.07

Hanne Wegener

06.09

Britta Abildsten

26.07

Nis Schmidt

13.09

Per Abrahamsen

Forsangere
07.06

Ømvalfart

05.07

hold 4

14.06

hold 1

12.07

hold 1

Tilmeldingsblanket

21.06

hold 2

19.07

hold 2

til de børn, der i det nye skoleår 2015 - 2016 går i 3. klasse, og som
ønsker at forberede sig til deres første hellige kommunion, kommer
i næste sogneblad (september 2015)

28.06

hold 3

26.07

hold 3

02.08

hold 4

09.08

hold 1

16.08

hold 2

23.08

hold 3

30.08

hold 4

06.09

hold 1

13.09

hold 2

Dead Line Næste nummer udkommer sep. 2015. Indlæg til bladet (frem
til 15. dec.) afleveres senest 1. aug. til Jutta Dorph-Petersen eller i præstegården. Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.

Slut op om forsangerordningen, vi vil gerne være flere.
NB ! Ved forfald - Prøv så vidt muligt at skaffe en afløser

