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Nyheder for den næste periode 
 
Det nye sogneblad er blevet sendt til alle som har oplyst deres mail-adresse. Vi 
opfordrer alle, som endnu ikke er tilmeldt maillisten, at gøre det ved at sende 
besked til vejle@katolsk.dk.   
 
På tirsdag den 29. november holder vi den sidste forsangeraften for dette år. Vi 
opfordrer kraftigt til at deltage, fordi vi indøver salmerne og sange til julefesten; 
derudover bliver aftenen ekstra hyggelig, idet vi mødes allerede kl. 18.00 og 
begynder med lidt ost, brød og rødvin.     
 
I adventstiden fejrer vi messerne om fredagen kl. 17.00 igen som Rorate-messer, 
der er prægede af særlige liturgiske tekster og sange, og hvor vi kun bruger naturligt 
lys. Der vil også være Rorate-messer på latin tidligt om morgenen kl. 6.30 torsdag 
den 1., den 8. og onsdag den 14. december. Alle er meget velkommen at deltage.  
 
Næste lørdag, 3. december, er den første i måneden, så ærer vi igen Jomfru Marias 
rene hjerte og opfylder hendes ønsker ifølge budskaberne i Fatima: Tilbedelse og 
mediteret rosenkrans fra kl. 10.30, lejlighed til skriftemål, hellige messe kl. 11.30. 
 
Efter messen på lørdag mødes vores ungdomsklub SNU med firmanderne for at 
bage småkage og have det hyggeligt. De unge vil tilbyde deres frembringelser ved 
kirkekaffen søndag den 4. december og bede om donationer til gavn for Caritas 
Danmark. Derudover vil børnene den dag få besøg fra den hellige Nikolaus. 
 
Vi glæder os til besøget fra den kendte journalist og forfatter Malene Fenger-
Grøndahl som præsenterer sin nye bog ”Kaldet til kærlighed” om det katolske 
ordensliv efter højmessen søndag den 11. december. Det ville være rart hvis mange 
deltager i det sikkert spændende foredrag.   

 
Vi ønsker jer en glædelig adventstid on en velsignet uge! 


