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Kære menighed
”Reformationsdag” kaldes den
dag, Matin Luther den 31. oktober
1517 slog sine 95 teser op på døren til slotskirken i Wittenberg,
Tyskland. Det skete for 500 år siden. Derfor markerer de protestantiske og især de lutherske kirker
hele dette år som et jubilæumsår.
Et utal af avisartikler, bøger, kommentarer, foredrag, udsendelser i
radio og TV, på internet mm. belyser denne begivenhed, som har
været skelsættende for Kirken.
Efter det første store skisma i
1054, hvor Kirken blev delt i øst
og vest, i romersk og ortodoks,
skete der i tiden efter den 31. oktober 1517 et endnu større brud
mellem den romersk-katolske og
den lutherske og senere hen alle
de andre evangeliske kirker.
Vi kan ikke skrue tiden tilbage.
Med vore katolske øjne betragter
vi det, som de andre kirker med
glæde og stolthed fejrer og takker

Vorherre for, som et brud på
Jesu bøn ”At de alle må være ét,
ligesom du, fader, i mig og jeg i
dig, at de må være i os, for at
verden skal tro, at du har udsendt mig” (Joh 17, 21).
Som den lille minoritet af katolikker, vi er her i Danmark,
konfronteres vi til daglig med skønt alle, som er døbt i Jesu
navn, er kristne og kalder hinanden for brødre og søstre - at
vi dog ikke udgør én kirke, ét
fællesskab.
Nogle oplever det smertefuldt,
andre forarges over, nogle forstår slet ikke, at der ikke er nadverfællesskab mellem den katolske og den protestantiske kirke. Vi alle oplever i vor egen
familie, naboskab, vennekreds,
at vi desværre ikke kan være
fælles om det, som for mange af
os er det mest værdifulde: at
være ét fælleskab i og omkring
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Herrens alterbord.
Selvom kirkerne i tidernes løb
er kommet til en større konsensus, og at ikke mindst den katolske kirke med århundreders forsinkelse har indrømmet, at Luther havde ret i mange af sine
protester, så er kirkens enhed
dog ikke blevet helet.
Pave Frans sagde i anledning af
Reformationens
jubilæumsår:
”Jeg mener, at Martin Luthers
intentioner var gode. Han var en
reformator. Dengang var kirken
ikke ligefrem et forbillede. Der
herskede korruption i kirken,
verdslighed, afhængighed af
penge og magt. Og han protesterede. I dag er lutheranere, katolikker og protestanter alle enige i
retfærdiggørelsesdoktrinen. Han
tog ikke fejl i denne vigtige pointe.”
Luther ønskede vel ikke en kirkesplittelse, der førte til religionskrige, død og landsforvisning
for mange. Men det blev den,
fordi de stridende parter ikke
kunne eller ville lytte til hinanden, og magthavere var mere
interesserede i deres eget politiske magtspil end kirkens anliggende.

Den store hollandske humanist
Erasmus af Rotterdams ord:
”Jeg håber, at al den tumult, Luther har skabt, på en eller anden
måde som en slags stærk medicin vil gøre kirken rask.” gik
desværre ikke i opfyldelse, eller
kan vi sige - er endnu ikke opfyldt.
For der sker meget i de adskilte
kirker. I en tid med en altomsiggribende sekularisering, med
folkevandringer, hvor kulturer
enten smelter sammen eller støder sammen, føler vi mere og
mere et stærkt behov for ikke
alene at værne om men ligeledes at styrke vores kristne tro og
livsførelse.
Vejle Provsti holder den 8.-9.
september et ”Reformationens
Døgn”. Selvom det af gode
grunde er et anliggende for de
lutherske og evangeliske kirker,
er vi som katolsk kirke blevet
indbudt til aktivt at deltage i
dette arrangement. Det vil især
ske med en kirkevandring fredag aften den 8. september, som
afslutter med en gudstjeneste i
vores Sct. Norberts Kirke. I
skrivende stund er den endnu
ikke lagt i faste rammer.
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I en verden præget af uro, individualisme, mange slags fobier kan
vi glæde os over nyt håb, forventning og optimisme i kirken.

Herren går forud for os. Lad os
følge ham.
Mange hilsener. God sommer!

Nyt fra menighedsrådsformanden
Vi har i marts måned haft foredrag af Peer Aarestrup, som fortalte om
sit forfatterskab, og af Inge Holst der fortalte til fastemiddagen om sin
tur på Caminoen til Santiago de Compostela. Begge spændende foredrag.
Efter stort ønske fra de polske menighedsmedlemmer, er der nu mulighed for at komme til messe på polsk en gang om måneden. Der forsøges at holde messe på polsk 2. søndag i måneden.
Vi har i skrivende stund fejret både 1. hellige kommunion og firmelse.
Hjertelig tillykke til både 1. kommunikanter og firmander, håber i
havde en dejlig dag.
Fra den 10.-14. maj havde vi vores menighedstur til Averbode.
Den 10. juni er der hovedrengøring af Sct. Norberts kirke og Sct. Norbert hus. Se opslag i våbenhuset.
Den 11. juni Øm valfart, kom og vær med
Den 18. juni Sct. Norberts fest. HUSK vi kan godt bruge jeres hjælp .
Der bliver hængt lister op i våbenhuset.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle jer, der hjælper og støtter op om
alle vore arrangementer.
Gud velsigne jer
Celia Klausen
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Kalender juni - juli - august
juni
02.06

fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

03.06

lørdag

kl.14

Vietnamesisk messe

04.06

Pinsedag

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

05.06

2. pinse- kl.10
dag
kl.17

06.06

tirsdag

kl. 19

10.06

lørdag

Rengøringsdag i Sct. Norberts kirke og Sct. Norberts
hus. Se opslag i våbenhuset.
kl.9

11.06

18.06

søndag

Messe
Polsk messe
Gensynsaften - Averbodeturen

Messe - ingen messe kl.10
Ømvalfart - Højmesse på Øm kl.14.30 ved
biskop Czeslaw Kozon

kl.10

Sct. Norberts fest - Højmesse med Averbodes abbed Jos Wouters - derefter fest i Sct.
Norberts Hus. Kollekt til Bonifatius werk

kl.13

Ukrainsk messe

kl.19

Translokationsandagt for Sct. Norberts skole

søndag

21.06

onsdag

23.06

fredag

25.06

søndag

kl.10

30.06

fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

kl.8
kl.9

Skoleandagt, skoleårets afslutning
Højmesse
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Juli
02.07 søndag
09.07 søndag
16.07 søndag

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

kl.10

Højmesse

kl.17

Polsk messe

kl.10

Højmesse

kl.13

Ukrainsk messe

23.07 søndag kl.10

Højmesse

30.07 søndag kl.10

Højmesse

august
04.08 fredag

Den hellige kommunion bringes til de syge og ældre

06.08 søndag

kl. 10
kl.13

Højmesse
Ukrainsk messe

10.08 torsdag kl.8 og kl.9 Skoleandagt
13.08 søndag

kl.10
kl.17

17.08 torsdag kl.18
kl.10
20.08 søndag
kl.13

Højmesse
Polsk messe
Messe kl.18 - derefter menighedsrådsmøde
Højmesse - efter messen menighedstur til Bindeballe
Ukrainsk messe

27.08 søndag kl.10

Højmesse

29.08 tirsdag kl.19

Forsangerøvelse i Sct. Norberts Hus
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Personalia
Dåb: Lucas Marvilla Poulsen
Nithilan Neosan
Nicklas Nguyen

25.02 2017
26.03.2017
30.04.2017

I ønskes alle til lykke
Dødsfald:
Organist Ole Frederiksen

23.03.2017
Han hvile i fred

Første Hellige Kommunion 2018 i Sct. Norberts Kirke
søndag den 08.04 2018 kl.10
I næste sogneblad til september kommer:
Tilmeldingsblanket til de børn, der i det nye skoleår 2017 -2018
går i 3. klasse, og som ønsker at forberede sig til deres første hellige kommunion

Biskoppen har meddelt
firmelsesdatoen i 2019 - om 2 år !!
Firmelse lørdag eftermiddag den 18.05.2019
i Sct. Norberts Kirke
Husk:
Den 2. - 3. september: Loppemarked i Sct. Norberts Hus
Den 8. september: Reformationsdøgn for Vejle provsti med
kirkevandring og fælles gudstjeneste i Sct. Norberts Kirke
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Firmelse 06.05 2017
Defni Sebastiampillai

Simon Robert Markus Bischoff

Dillon Jeyaseelan

Cecilie Sofie Peczalski

Kristel Canedo Oropeza

Christian Horsmans Schultz

Martin Josipovic

Gabriel Quy Nhan Hoang

Sean Erik Hoolihan

Kaja Agnieszka Dudkowska

Amanda Han Gia Nguyen

Michelle Nhú Dao

Jacub Nesterowicz

Rakel Holm Schmidt

Jhonny Rexy Mariyadass

Rebecca Kobale Clausen

Jonas Kobale Clausen

Renee Coty S Z Jersild Klausen

Kasper Tønder

Benedicte Marie Olsen Segoufin

Kim Doan Nguyen

Evana Ganesan, Sct. Knud Kirke Fredericia

Michael Ouy Duc Hoang

Natalia Sandra Kuk, Sct. Knuds Kirke Fredericia

1. hellige kommunion 23.04 2017
Amanda Skov Svensson

Rebecca Sophia Hoolihan

Emilia Victoria Nielsen

Szymon Lukasz Haber

Jennifer Rexy Mariyadass

Seamus Patrick Downey

Martin Doan Phi Vo

Cecilia Marie Hvid O´Connor Leerhoy

Piotr Leon Fuks

Vanessa Bruun Palutinskaite

Viktoria Garcia Iversen

David Karol Mach

Isabella Garcia Iversen

I ønskes alle til lykke
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Kirkeskat
Alle voksne katolikker er forpligtede til at betale kirkeskat. Hvor man
ligesom i sin familie bidrager til fællesskabet, skal alle katolikker bidrage til vores fælles katolske familie, hvor vi betaler til fælleskassen
(bispedømmet er én økonomi), idet 60% sendes tilbage til sognene (de
lokale kasser). Alle opfordres derfor til at betale mindst 1% af den
skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst ses på skattevæsenets årsopgørelse.
Anton Dorph-Petersen
Medlem af pastoralrådet, medlem af kirkeskatteudvalget

Et lille opråb fra Caritasrepræsentanten
Der har været et stort ønske fra Jan Sjursen og Caritas om at holde Caritas
årsmøde og Caritas dag her i Vejle.
Dette bliver så den 7. oktober, hvor der holdes Caritas årsmøde ude i byen.
Den 8. oktober vil der så være Caritas dag, med messe og derefter spisning m.m. formentlig i Sct. Norberts Hus.
Jan Sjursen vil på et tidspunkt gæste os for at se tingene an.
Til Caritas dagen vil der være brug for nogen, der vil hjælpe med arrangementet.
Hvis du er interesseret kontakt mig. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få.
Guds fred være med jer.
Jean Klausen

Dead Line Næste nummer udkommer september 2017. Indlæg til bladet
(frem til 15. december) afleveres senest 1. august til Jutta Dorph-Petersen
eller i præstegården.
Ansvarshavende redaktør Jan Ophoff O.Præm.
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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 15.600 kr.
Jeg ønsker pr. år at betale ______________kr.
Betaling ønskes foretaget (sæt kryds)
__ En gang årlig __ Hvert halvår __ Hvert kvartal __ Hver måned
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 ___________________________________
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
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De sociale medier
Mobile Pay: 2665 5033 (husk at skrive f. eks. Kollekt, lys eller andet)
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
Husk også kirkens hjemmeside: www.sanktnorbertskirke.dk

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

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.
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Lektorer
04.06

Per Abrahamsen

11.06 kl.9

Bente Köllner

18.06

Britta Abildsten

25.06

Anton Dorph-Petersen

02.07

Nis Schmidt

09.07

Robert Devereux

16.07

Inger-Merete Cliquet

23.07

Per Abrahamsen

30.07

Inger-Marie Hilling

06.08

Bente Köllner

13.08

Britta Abildsten

20.08

Inger-Marie Hilling

27.08

Inger-Merete Cliquet

03.09

Robert Devereux

10.09

Nis Schmidt

Forsangere
06.08

hold 3

02.07

hold 2

13.08

hold 4

09.07

hold 3

20.08

hold 1

27.08

hold 2

03.09

hold 3

04.06

hold 3

11.06

Ømvalfart

16.07

hold 4

18.06

hold 4

23.07

hold 1

25.06

hold 1

30.07

hold 2

Slut op om forsangerordningen, vi vil gerne være flere.
NB ! Ved forfald - Prøv så vidt muligt at skaffe en afløser
11

Sct. Norberts Kirke
Fjellegade 2
7100 Vejle
Tlf.: 7582 0893 - Mobil 2142 9345
Bank reg.nr. 3618 konto nr. 6405616865
www.sanktnorbertskirke.dk
sct.norberts.kirke@gmail.com
Sognepræst: Jan Ophoff
O. Præm
Diakon: Baudouin Willocx O. Præm

Messetider :
Mandag Ingen messe
Tirsdag

kl. 16.30
kl. 17.00

Rosenkransbøn
Messe.

Onsdag

kl. 17.00

Messe

Torsdag kl. 11.00

Messe

Fredag

kl. 17.00

Messe

Lørdag

kl. 11.30

Messe

Søndag

kl. 10.00

Højmesse.

Ukrainsk messe 1. og 3. søndag i hver måned kl. 13
Polsk messe 2. søndag i hver måned kl. 17
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