SCT. NORBERTS KIRKES
SOGNEBLAD
Nr. 3 29. årgang september 2022
Kære søstre og brødre
i Sct. Norbert
Vi præster bliver ofte spurgt om,
hvordan vi som nyankomne har
det og om vi kan lide at være i
vores nye hjemland. Svaret er
altid: Vi føler, at vi er godt faldt
til og blevet hjerteligt modtaget;
det kom bl.a. til udtryk i den
støtte, vi fik fra mange sognebørn,
da vi flyttede ind i vores
fuldstændig renoverede kloster.
Endnu en gang mange tak til alle,
der hjalp og stadig hjælper på
mange måder!
Ikke desto mindre er det
naturligvis også forbundet med
udfordringer at komme til et nyt
land. For os præmonstratensere
var det en stor overraskelse at
finde en usammenhængende
samling af bøger, hæfter og
enkelte ark med liturgiske tekster
i kirkens sakristi i stedet for et
missale, hvilket - som vi senere
fandt ud af - skyldes, at der stadig
ikke eksisterede en dansk

oversættelse af det romerske
missale. Til gengæld blev vi
forsikret om, at arbejdet med
oversættelsen var ved at være
færdigt - et løfte, der nu er
blevet
holdt,
for
siden
begyndelsen af august er det
sikkert: Fra søndag den 11.
september vil den nye (og
meget smukke) Missale-udgave
blive brugt i alle katolske
kirker i Danmark.

En sådan ny udgave indebærer
naturligvis også nogle tilpasninger, som ikke bare
præsterne, men vi alle skal være
opmærksomme på. I denne

forbindelse vil jeg gerne lade
vores biskop Czeslaw Kozon
komme til orde, som skriver i sin
præsentation af det nyoversatte
missale:

hhv. frikirkelig version af denne
vigtige bøn. Selv om forskellene
er små og kun af sproglig
karakter, har det ofte været et let
irritationsmoment, at vi har
forskellige versioner af bønnen,
f.eks.
ved
dåb,
bryllup,
begravelser,
økumeniske
gudstjenester og på vore katolske
skoler, hvor børn af forskellige
kristne konfessioner mødes. Det
har ikke gjort forvirringen
mindre, at Folkekirken for nogle
år siden indførte en alternativ
version, som dog ikke er generelt
forpligtende.

”Den danske oversættelse af
missalet, som nu foreligger,
følger det forlæg, som har dannet
grundlag for messens liturgi
siden 1969. Messen vil derfor
absolut være genkendelig og
sådan, som vi har været vant til.
Dog er der i hvert fald fire
ændringer i den nye oversættelse, af sproglig art og af
forskelligt omfang, men alligevel
af en sådan karakter, at det
kræver en vis opmærksomhed at
tilegne sig dem.

På den baggrund blev der for
nogle år siden fremsat et forslag i
pastoralrådet om, at vi fra
katolsk side skulle arbejde på, at
den samme version af Herrens
bøn blev bedt i alle kristne
sammenhænge. Dette forslag
blev senere drøftet og bifaldet i
præsterådet, men bestemt til først
at skulle træde i kraft med
udgivelsen af den endelige
oversættelse af missalet, da den
nye version af Fader vor
specifikt skulle godkendes af
Gudstjenestekongregationen.

1. Ny tekst til Fader vor
Den
mest
gennemgribende
ændring er en ny oversættelse af
Fader vor, gennemgribende fordi
det ikke blot drejer sig om
brugen af Herrens bøn under
messen, men også i vort øvrige
bønsliv.
Fader vor er en bøn som alle
kristne er fælles om. Modsat
andre sprogområder har vi
herhjemme altid opereret med
både en katolsk og folkekirkelig

Resultatet er blevet, at vi har
overtaget den version, som indtil
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den
ovennævnte
alternative
version kom i brug, var den
gængse i Folkekirken. Udover, at
vi nu får den samme tekst, så er
det faktisk også sådan, at den
”folkekirkelige” version i højere
grad svarer til den latinske.

til den latinske tekst. Derfor vil
svaret på præstens opfordring
fremover lyde: ”Herren modtage
offeret af dine hænder, til pris og
ære for hans navn og til gavn for
os og hele hans hellige Kirke.”

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn, komme
dit rige. Ske din vilje som i
himlen, således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød og
forlad os vor skyld, som også vi
forlader vore skyldnere, og led os
ikke i fristelse, men fri os fra det
onde.

ændringen ret iørefaldende og
anderledes end før. Samtidigt har
spørgsmålet til tider været
genstand
for
en
intensiv
diskussion blandt teologer.

3. Ny formulering af forvandDen nye version af Herrens bøn i lingsordene over kalken
katolsk sammenhæng herefter Disse
ord
berører
ikke
som følger (med fremhævelse af menigheden direkte, da de jo
de ændrede ord):
fremsiges af præsten. Dog er

2. Nyt menighedssvar
afslutningen af offertoriet

Det drejer sig om ændringen fra
”som udgydes for jer og for
alle…” til ”som udgydes for jer
og for mange… I lande som
Frankrig, Sverige og Polen har
man fra begyndelsen sagt ”for
mange,” i det engelske sprogområde er man i den seneste
udgave af missalet gået fra ”for
all” til ”for many,” mens det i
andre sprogområder fortsat er
genstand for diskussion.

ved

Siden
indførelsen
af
den
oversættelse af messens liturgi, vi
indtil nu har kendt, har
menighedes svar på præstens
opfordring ”Lad os forenes i bøn,
at vor offergave må blive Gud til
behag” lydt: ”Herren til ære og 4. Akklamation efter forvandlingen
verden til frelse.”
Dette er en stærkt forkortet og I den latinske udgave af Det
ikke indlysende version i forhold romerske Missale har der fra
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begyndelsen
foreligget
tre
mulige
akklamationer
efter
forvandlingen. Dog har kun én
akklamation været almindeligt
brugt
herhjemme,
nemlig
”Herre, vi forkynder din død, vi
priser din opstandelse, vi
forventer
dit
komme
i
herlighed.” Denne version svarer
dog ikke til nogen af de latinske
forlæg, og vil derfor ikke være at
finde i det nye missale. På
førstepladsen står nu: Herre, vi
forkynder din død, vi priser din
opstandelse, indtil du kommer.”
Den svarer ordret til den første
akklamation i den latinske
grundtekst, og er den, der fremover skal promoveres.

Kære brødre og søstre
for at sikre, at vi som menighed er
velbevandret i de tilpassede
bønnetekster har vi udarbejdet et
oversigtsark, hvor de nyoversatte
tekster, der er nævnt i biskoppens
brev, er overskueligt opstillet. Det
ligger i kirken og skal – især i den
første tid – hjælpe til at bede
bønneteksterne flydende.
Vi præster ser frem til at bruge det
nyoversatte Missale og håber, at
det vil hjælpe os alle til at uddybe
vores forståelse af Den hellige
liturgi, ”alt kirkeligt livs kilde og
højdepunkt”, som den kaldes af Det
andet Vatikankoncil.

Med de bedste ønsker for et
En let forandret version af den velsignet efterår
indtil
nu
mest
brugte
akklamation,
står
på
andenpladsen og lyder:
P. Gregor, sognepræst
”Herre, vi forkynder din død, vi
priser din opstandelse, indtil du
kommer i herlighed.”
Derudover vil man kunne
bemærke mindre ændringer i
f.eks. nadverbønnerne og andre
bønner, som fremsiges af
præsten, ændringer som blot er
en mere korrekt gengivelse af
den latinske tekst.”
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Menighedsrådsformandens andet brev
til menigheden i Sankt Norbert
Jeg håber alle har haft en dejlig sommer, med mulighed for at stoppe
op, geare ned, og nyde en anderledes hverdag.
Udflugten til Averbode var meget vellykket. Jan Ophoff sender en
særlig varm hilsen til dem, der var med fra Vejle og Fredericia, men
også til jer andre. Det var godt at se, hvordan han er installeret, i de
nye omgivelser.
Vi havde også den glæde at se klostret i Hamborn, hvor vores nye
præster kommer fra. P. Jakob guidede os omkring, og fortalte om
stedet. For interesserede er der lagt billeder op på hjemmesiden.
Snart er det tid til undervisning af 1. kommunikanter og
firmander (se datoer her i bladet). Det er en vigtig del af
undervisningen, at forældrene bakker de unge op, ved selv at deltage i
messerne på undervisningsdagen, og også på almindelige søndage.
SNU (Sankt Norberts Unge) har også aktiviteter, der vil give de unge
flere muligheder for at møde hinanden. Se datoer på opslagstavlen i
Våbenhuset.
Det er ikke altid sommervejr. Der er mange hyggesnakke efter
messen, som nu foregår over en kop kaffe eller brød/kage? Her i
efteråret laver vi kirkekaffe hver søndag, efter messen. Opgaven skal
løses på skift, og man kan skrive sig på en liste i våbenhuset. Man skal
selv købe ind til kaffe (som skal laves) og brød, saftevand til børnene.
Forventet antal: ca. 25 personer, til at begynde med. Alle udgifter
refunderes. Refusion af udgifter: sh@hoyos.dk - Sven Jensen:
sven@nevs.dk
Man henvender sig hos præsterne ved 9-tiden, for at få Sankt
Norberthuset åbnet, så forberedelserne kan laves inden messen. Til
opvask og oprydning, er vi mange hjælpere.

På denne måde lærer vi hinanden at kende, på kryds og tværs.
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Kirkekaffen skal som udgangspunkt være gratis, men et frivilligt
bidrag på 10 kr. per voksen er altid velkomment.
Ømvalfarten den 12. juni, var pænt repræsenteret. Desværre var
nogen udelukket for deltage, pga. mangel på kørelejlighed. Vi vil
prøve at løse problemet næste år.
Der var rigtig god opbakning til Sankt Norbert festen d. 19. juni.
Tusind tak!

Den 4. september (efter messen) kommer Generalsekretæren Maria
Krabbe Hammershøy, en times tid, og fortæller om Caritas spændende
opgaver. Kom og hør hendes foredrag, og hør om, hvad det vil sige at
være repræsentant for Caritas. Hun har mange spændende fortællinger.
Den 2. oktober - den årlige høstfest. Tilmelding i våbenhuset, hvor
der vil komme mere information.
Tak til alle der giver en hjælpende hånd, og bidrager til
fællesskabet i vores kirke.
Venlig hilsen

Stephan Hoyos

Averbode tur retur
I november i fjor rejste jeg efter 47 år tilbage til Averbode. Her blev
jeg dog kun for en lille stund. Jeg skulle videre til min endelige
bestemmelse: St.-Michiels-College i Brasschaat, 10 km. nord for
Antwerpen og 60 km. fra Averbode.
Takket være gode danske venners hjælp, blev mit nye værelse
møbleret og pyntet med det, flyttevognen fra Danmark havde
transporteret. Møblerne fra min stue i Fjellegade, samt billeder,
malerier, bøger og pyntegenstande gjorde, at jeg hurtigt følte mig
hjemme i mine nye omgivelser.
Nu er der snart gået et helt år. Selvom jeg er faldet godt til, kan det
ikke være anderledes, end at minderne om de mange gode år i
Danmark ikke bliver mindre med tiden.
6

Et af de mange gode minder, er menighedsturene til Averbode, jeg
med hjælp af mange involverede, har været med til at planlægge og
føre ud i livet.
Fra 27. juni til og med 1. juli var der så atter en Averbode tur, for mig
en ”omvendt Averbode tur”. For denne gang rejste jeg ikke med fra
Vejle til Averbode, men fik i Averbode besøg af mange glade Sct.
Norberts og Sct. Knuds kirkes menighedsmedlemmer, samt nogle
enkelte andre venner. Det var nogle gode dage. Det var dejligt atter at
kunne være sammen.
Det blev også til en et kort besøg her i Brasschaat. Mange af de flotte
mapper med billeder og afskedshilsener, jeg havde fået inden min
afrejse fra Danmark tog jeg efter besøget med til Averbode. Her kunne
mange af selskabet se, hvor smuk en gave de mange hilsener, billeder,
tegninger - samlet i mapper - var blevet til, og gense deres egen hilsen.
Jeg har selv flere gange taget de mapper ved hånden.
Sporadisk har jeg takket nogle af de gode givere, desværre ikke alle, da
jeg ikke havde deres tlf. nummer eller adresse/e-mailadresse.
Det vil jeg gerne gøre bod på med denne hilsen. Tak for jeres gode ord,
jeres tak, ønsker for en god fremtid og et på gensyn.
De varmede og varmer stadigvæk.

Jeg ønsker jer og alle jeres
kære alt godt. Tak for det, I
har betydet for mig og givet
mig. Det beriger den dag i
dag mit liv.
Herren velsigne og bevare jer.
P. Jan Ophoff
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Kalender september–december 2022
Mariæ-hjerte-lørdag:
03.09. lørdag

kl. 10.30 Tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål
kl. 11.30 Hl. Messe

04.09. søndag kl. 10

Højmesse, derefter kirkekaffe med oplæg
fra Maria Krabbe Hammershøy,
repræsentant for Caritas Danmark

07.09. onsdag

OBS: INGEN ukrainsk-katolsk liturgi kl. 18

10.09. lørdag

kl. 16

Børnekatekese på polsk (SNH)

kl. 10

Højmesse(uden røgelse), derefter kirkekaffe

11.09. søndag kl. 13

Ukrainsk-katolsk liturgi
OBS: INGEN messe på polsk kl. 17

13.09. tirsdag

kl. 19.30 Forsangeraften (SNH)

15.09. torsdag kl. 18

Hl. Messe, derefter menighedsrådsmøde

17.09. lørdag

Messe på tamilsk, derefter fællesspisning

kl. 14

18.09. søndag kl. 10

Højmesse, derefter kirkekaffe

19.09. mandag

OBS: INGEN messe kl. 18

25.09. søndag

kl. 10

Højmesse med barnedåb, derefter kirkekaffe

kl. 13

Ukrainsk-katolsk Liturgi

29.09. torsdag kl. 8.15

Høstgudstjeneste med Sct. Norberts Skole
Mariæ-hjerte-lørdag:

01.10. lørdag

kl. 10.30 Tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål
kl. 11.30 Hl. Messe

02.10. søndag
03.10. mandag

kl. 9.30

Rosenkransbøn

kl. 10

Højmesse, derefter høstfest
OBS: INGEN messe kl. 18
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08.10. lørdag

kl. 9.30

Undervisning for første kommunikanter

kl. 16

Børnekatekese på polsk (SNH)

kl. 9.30

Rosenkransbøn

kl. 10

Højmesse, derefter kirkekaffe og infomøde
for firmanderne

kl. 13

Ukrainsk-katolsk Liturgi

kl. 17

Hl. Messe på polsk

09.10. søndag

10.10. mandag

Konventsretræte - INGEN messer!

14.10. - fredag
16.10. søndag kl. 10
kl. 9.30
23.10. søndag kl. 10
kl. 13
25.10. tirsdag

Højmesse med barnedåb, derefter kirkekaffe
Rosenkransbøn
Højmesse, derefter kirkekaffe
Ukrainsk-katolsk Liturgi

kl. 19.30 Forsangeraften

27.10. torsdag kl. 18

Messe, derefter menighedsrådsmøde

29.10. lørdag

kl. 9.30

Undervisning for første kommunikanter

kl. 9.30

Rosenkransbøn

30.10. søndag kl. 10
kl. 13

04.11. fredag

Højmesse, derefter kirkekaffe
Ukrainsk-katolsk Liturgi

kl. 17.00 Messe, derefter Tilbedelsesaften (jf. s. 11)
Mariæ-hjerte-lørdag:

05.11. lørdag

kl. 10.30 Tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål
kl. 11.30 Hl. Messe

06.11. søndag kl. 10

Højmesse med barnedåb, derefter kirkekaffe

07.11. mandag kl. 19

Requiem-messe f. menighedens afdøde

12.11. lørdag

Børnekatekese på polsk (SNH)

kl. 16

13.11. søndag kl. 10

Højmesse, derefter kirkekaffe
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13.11. søndag
19.11. lørdag

kl. 13

Ukrainsk-katolsk Liturgi

kl. 17

Hl. Messe på polsk

kl. 9.30

Undervisning for første kommunikanter

20.11. søndag kl. 10

Højmesse, derefter kirkekaffe

22.11. tirsdag

Messe, vesper, derefter menighedsrådsmøde

kl. 17

27.11. søndag kl. 10

29.11. tirsdag

Højmesse, derefter adventsfest

kl. 19.30 Forsangeraften
Mariæ-hjerte-lørdag:

03.12. lørdag

kl. 10.30 Tilbedelse, mediteret rosenkrans, skriftemål
kl. 11.30 Hl. Messe
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Eukaristisk tilbedelse - hvorfor og hvordan?
Den hellige Norbert kaldes også "Eukaristiens apostel" og er normalt portrætteret
med Alterets allerhelligste sakramente, som han holder frem for verden i
monstransen. Tilbedelse og fejring af Eukaristien er således en af de vigtigste
opgaver for præmonstratensere; det gælder både Den hellige messe, men også
tilbedelsen af Alterets sakramente uden for messen. Typisk sker det sidstnævnte på to
måder: Monstransen med den indviede hostie placeres på alteret, og så følger fælles
bønner, sange og endelig den højtidelige eukaristiske velsignelse - så taler man om en
tilbedelsesandagt. Især i vores hektiske, larmende og hurtige tid er mange mennesker
også tiltrukket af såkaldt "stille" tilbedelse, hvor Det hellige sakramente placeres på
alteret i længere tid, og man kan individuelt tale til Jesus Kristus, se på ham eller blot
lytte til ham i fred. Fra nu af vil vi tilbyde denne form for tilbedelse hver fredag
efter messen kl. 17.00: I en times tid vil Det hellige sakramente være udstillet på
altret, og i den tid vil en præst være til rådighed for skriftemål.
Hvad "gør man" så under en sådan stille tilbedelse? For det første er der ikke noget
rigtigt og forkert her - man kan naturligvis bede personlige bønner eller læse en
åndelig tekst (f.eks. fra Bibelen); især forventes det ikke, at man skal blive i kirken
hele tiden - man kan komme og gå, som man ønsker. Det anbefales dog at tage sig tid
og tålmodighed til at føre en personlig samtale med Kristus som med en god ven - og
ikke glemme at lytte til ham selv!
En konkret "vejledning" til en sådan tilbedelse kunne være:
1. At komme til hvile i Guds nærvær - tage en dyb indånding, hilse på Kristus med
personlige ord, blive bevidst: Han er til stede her!
2. At prise ham, dvs. at vække forundring og glæde over, at universets Skaber
interesserer sig for os mennesker, ja, elsker os.
3. At takke ham for helt konkrete goder, oplevelser, måske også udfordringer, som
han giver os, og som vi kan vokse af.
4. (Og først nu) at bede ham om de ting, der ligger os personligt på vores hjerte, og
måske også om de ting og for de personer, der ikke automatisk er vigtige for os.
5. At afslutte tilbedelsen med en fast bøn, f.eks. Fadervor.
Dette er naturligvis kun et forslag blandt utallige måder at henvende sig til Gud i bøn.
Prøv det bare og brug muligheden for at møde Kristus ikke kun i tanken, men konkret
med Legeme og Blod, Sjæl og Guddom.
P.S.: Fredag den 4. november vil tilbedelsen blive udvidet og arrangeret på en helt
særlig måde som en "tilbedelsesaften". Flere oplysninger vil følge.
P. Gregor
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Første lørdage i ånden af budskaberne i Fatima
Nogle har bedt om, at de første lørdage i måneden bliver arrangeret
som Jomfru Maria ønskede det i forbindelse med åbenbaringerne i
Fatima (helt præcist den 10. december 1925 i Sr. Lucias klostercelle i
Pontevedra) med følgende ord:
”Min datter, se på Mit Hjerte, Det er omgrænset af torne, der stammer
fra utaknemmelige mennesker, der gennem blasfemi og
utaknemmelighed gennemborer det, hvert eneste øjeblik. Du bør
bringe mig trøst og gøre det klart vidt og bredt, at de, der de første
lørdage fem måneder i træk gør følgende: 1: benytter skriftemålet,
2: modtager Den hellige Kommunion, 3: beder fem dekader på
rosenkransen, og 4: benytter femten minutter i selskab med mig til at
overveje de mysterier, der knytter sig til rosenkransen og gør alt dette
med intentionen om at sone det, mit Ubesmittede Hjerte udsættes for,
vil jeg i deres dødstime bringe den nåde, der er påkrævet for deres
sjæls frelse”.
Vi vil gerne opfylde Jomfru Marias ønske og fremover invitere jer den
første lørdag i hver måned fra kl. 10.30 til Mariæ-Hjerte-andagt med
eukaristisk tilbedelse, mediteret rosenkrans og skriftemål, inden vi
fejrer Den hellige messe kl. 11.30 (som hver lørdag). Selvfølgelig vil
vi i fremtiden også fortsat forklare og uddybe budskaberne fra Fatima
og deres betydning for vores tid.

Vor Frue af Fatima, bed for os!
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Firmelse 2023
Firmelsen 2023 ved biskop Czeslaw 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 begynder med infomødet søndag d. 09/10/2022
efter højmessen. Tilmelding via mail til vejle@katolsk.dk

Første hellige kommunion 2023
Den første hellige kommunion fejres på lørdag den 29. april 2023, kl.
10.00 i Sct. Norberts Kirke. Alle katolske børn, der går i 3. klasse fra
sommeren 2022, bedes tilmelde sig kommunionsundervisning som
foregår om lørdagen fra kl. 9.30 til 12.00. Datoer for undervisningen
med Anna Hoyos og P. Gregor er: 08/10, 29/10, 19/11, 10/12/2022 og
07/01, 28/01, 25/02, 18/03, 01/04, 22/04/2023. Derudover vil der igen
være en førstekommunionslejr på Øm som finder sted 03-05/03/2023.
Tilmelding via mail til vejle@katolsk.dk

Katekese på polsk
I september måned starter vi med katekese til børn på polsk. Det
kommer til at være hver anden lørdag i måneden kl. 16.00 i Sct.
Norberts Hus, vi inviterer alle børn fra 5 år op ad. Man kan skrive
børnene op på denne mail: rutkow@tlen.pl. OBS: Dette er et ekstra
tilbud,
som
IKKE
erstatter
første
kommunions–
eller
firmelsesundervisningen!
We wrześniu rozpoczniemy katechezy dla dzieci po polsku. Odbywać
się będą w każdą drugą sobotę w miesiącu o godz. 16.00. Zapraszamy
wszystkie dzieci w wieku powyżej 5 lat. Dzieci można zapisywać
bezpośrednio pod adresem: rutkow@tlen.pl. Uwaga: Jest to oferta
dodatkowa, która NIE zastępuje zajęć z Pierwszej Komunii Świętej i
Bierzmowania!
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Personalia

Dåb

Wilma Hausnap Skov Svensson

11.06.2022

Eyvind Georg Olsen

11.06.2022

Olivia Hanna Kurnik

18.06.2022

Jonas Plesevicius

26.06.2022

Oskaras Balciunas

24.07.2022

Margrethe Cecilia Kaas Sloth-Kristensen

07.08.2022

Laura Marciniak

14.08.2022

Jakub Dabrowski

14.08.2022

Antonio Matos Delaissé

28.08.2022

Gud velsigne og bevare jer!

Begravelse
Anders Peder Knudsen

død 20.06.2022

Han hvile i fred.
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Lektorer
04.09.

Simon Vu

30.10. Inger-Merete Cliquet

11.09.

Inger Marie Hilling

06.11. Nis Schmidt

18.09.

Inge Holst

07.11.

25.09.

Benedicte Knudsen

13.11. Per Abrahamsen

02.10.

Britta Abildsten

20.11. Jon Hansen

09.10.

Birgitte Balsløv

27.11. Remmon Washington

16.10.

Sv. Aa. Jeppesen

04.12. Simon Vu

23.10.

Robert Devereux

11.12. Inger Marie Hilling

?

Forsangere
Vi er en lille gruppe i Sct. Norberts Kirke, som synger for til søndagsmesserne. Har du lyst til at være en del af denne sangergruppe, indbydes du til at deltage i vores forsangeraftener, som foregår i Sct.
Norberts Hus, en gang om måneden, hvor vi øver salmer og liturgi for
den kommende måned sammen med vores dygtige organist Tatyana
Praulina og hvor vi også fordeler forsangertjenesterne.
Forsangeraftenerne ligger på tirsdage kl. 19.30:
d. 13.09. – d. 25.10. – d. 29.11.
Du kan få flere oplysninger hos
Benedicte Knudsen, Mail: bkk@urlev.dk og Mobil: 31106636.

Dead Line Næste nummer udkommer december 2022.
Indlæg til bladet (frem til 01.03.2023) afleveres senest 13.11.2022 til
vejle@katolsk.dk
Ansvarshavende redaktør: P. Gregor Pahl O.Præm.
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Sct. Norberts Kirke
Fjellegade 2, 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 08 93
MobilePay 71498
Bank reg.nr. 3618 konto nr. 6405616865
www.sanktnorbertskirke.dk

vejle@katolsk.dk
Sognepræst: Gregor Pahl O.Præm.
Præster: Jakob Mannheimer O.Præm., Julian Backes O.Præm.
Messetider (* = klosterprogram, se venligst ugeplan!)
Søndag

kl. 9.30

Rosenkransbøn (i oktober måned)

kl. 10.00

Højmesse

Ukrainsk-katolsk Liturgi 2., 4. og evt. 5. søndag i hver måned kl. 13.00
Messe på polsk 2. søndag i hver måned kl. 17.00
Mandag

kl. 18.00

Messe på latin*

Tirsdag

kl. 16.30

Rosenkransbøn

kl. 17.00

Messe

kl. 17.30

Vesper på latin*

kl. 17.00

Messe

kl. 18.00

Ukrainsk-katolsk Liturgi

Torsdag

kl. 18.00

Messe

Fredag

kl. 17.00

Messe, derefter tilbedelse indtil kl. 18.30

Onsdag

Lørdag

(Mediteret rosenkrans kl. 10.30 den første
lørdag i måneden)

kl. 11.30

Messe

kl. 12.00

Sekst*

