Sct. Norberts Kirke Vejle
Nyheder for den kommende periode
Menighedsrådet vil gerne styrke fællesskabet i vores menighed og derfor i fremtiden
arrangere kirkekaffe hver søndag efter højmessen. Hvis du kan forestille dig at overtage en
søndag, kan du skrive dig på listen i våbenhuset eller kontakte Stephan Hoyos.
Den næste forsangeraften finder sted på tirsdag den 21. juni kl. 19.30 i Sct. Norberts Hus.
Denne uge er præget af nogle særlige kirkelige højtideligheder: Festen for Johannes
Døberens fødsel (Sankt-Hans-dag) fejres allerede torsdag den 23. juni, for fredag den 24.
juni fejres festen for Jesu allerhelligste hjerte. Derfor vil der på fredag være mulighed for
skriftemål fra kl. 16.30, og efter messen kl. 17.00 holder vi en halv times eukaristisk
tilbedelse.
Desuden begynder den sidste skoleuge inden sommerferien. Vi siger tillykke til studenterne
og ønsker alle skolebørn en god ferie.
En særlig begivenhed søndag, den 3. juli, bliver en udfordring for vores menighed: da Tour
de France-etapen passerer Vejle den dag, og hele midtbyen lukkes for trafik, vil det ikke
være muligt at holde messe i Sct. Norberts Kirke! I stedet vil vi fejre Højmesse kl. 10.00 i
Sct. Knuds Kirke, Fredericia, for alle katolikker både i Vejle og Fredericia, efterfulgt af
kirkekaffe. Husk venligst at notere denne dato.
I forlængelse af en smuk økumenisk tradition i vores by vil vi igen afholde en kirkevandring
torsdag den 7. juli. Ved dette arrangement tager vi rundt til forskellige kirker i byen, holder
korte gudstjenester og lærer hinanden at kende. Vi starter kl. 19.00 i Sct. Norberts kirke, går
derefter sammen til Metodistkirken og slutter med en andagt i Sct. Nicolai, efterfulgt af et
samvær på kirketorvet.
Biskop Czeslaw har annonceret datoen for firmelsen 2023, som vil finde sted på Store
Bededag, fredag den 5. maj 2023, kl. 16.00 i Sct. Norberts Kirke. Alle katolske elever, der går
i 7. klasse fra sommeren 2022, og alle ældre elever (eller voksne), der endnu ikke er blevet
firmet, bedes tilmelde sig forberedelsen, som forventes at begynde i oktober 2022. En
tilmeldingsblanket, som vi beder at udfylde, er vedlagt det nye sogneblad.
Ligeledes bedes de børn, der går i 3. klasse fra august, tilmelde sig til forberedelse til første
kommunion. Katekesen begynder lørdag den 8. oktober kl. 9.30 i kirken, og selve første
kommunion finder sted lørdag den 29. april 2023 kl. 10.00. Tilmeldingsblanketten findes
ligeledes i sognebladet.

Vi ønsker jer en god søndag og en velsignet uge!

