NYHEDSBREV - SCT. MICHAELS KIRKE
16. februar 2022

Husk
Menighedsrådsvalget!
Valget finder sted søndag den 3.
april.
Sidste frist for at tjekke, om du er
på valglisten, er søndag den 6.
marts.
Valglisten kan beses i
menighedslokalet efter messen.
Du kan blive kandidat til
menighedsrådsvalget ved at
henvende dig til Helle F. Bartelsen,
Nikica Ivo Mrsic, Jacob Kendell
Lund eller Ib Wolf og få udleveret
skemaet ”Kandidat til
Menighedsrådet” som skal afleveres
senest søndag den 6. marts.
Er du forhindret i at stemme
søndag den 3. april efter messen,
kan du brevstemme ved at
henvende dig til Ib Wolf og få
udleveret materiale til
brevafstemning efter den 11. marts
og senest den 1. april kl. 16.00.

Fastelavsmesse- og fest
Børn, unge, voksne og ældre… kom frit, kom frejdigt! Så er der fastelavnsmesse og
fastelavnsfest. Kom hjertens gerne udklædt.
Alle er velkomne. Dog er alle familier, der har fået et barn døbt inden for de sidste
par år, og som har haft en særlig dåbsdråbe hængende oppe ved Mariastatuen,
særligt indbudt.
Fordi vi nok bliver ret mange, vil messen finde sted i skolens idrætshal.
Efter messen slår børn og unge katten af tønden, indtil kattekonge og kattedronning
er kronet.

Alle medlemmer af Sct. Michaels
Sogn ønskes et godt valg.

Det er søndag den 27/2 kl. 10.00.

Med venlig hilsen

Medbring hjemmelavet eller købt mad til så mange, som I kommer. Al maden
serveres som fælles buffet.

Ib Wolf
Formand for valgbestyrelsen

Messetider
Tilbedelse og Rosenkrans
Messe på dansk
Alle søndage kl. 10
Alle tirsdage kl. 17.00
Alle fredage kl. 17.30
Tilbedelse og Rosenkrans på dansk
Alle tirsdage kl. 16.30

Kl. 9.00 vil unge fra DUK hjælpe alle børn med udklædning og ansigtsmaling i
menighedssalen.
Der vil være salg til fordel for Caritas og restaurering af glasmosaikvindue.

Askeonsdag
Onsdag den 2/3 kl. 19.00 markerer vi
højtideligt indledningen til den 40 dage lange
fastetid med askeonsdagsmesse og uddeling
af askekors.

Messe på polsk
Lørdag den 26/2 kl. 17.00
Lørdag den 26/3 kl. 17.00

Askekorset minder os om vores
forgængelighed og om, at det er vigtigt, at vi
bruger vores tid på denne jord med omtanke
og i kærlighedens tjeneste.

Messe på engelsk
Søndag den 20/2 kl. 16.30
Søndag den 13/3 kl. 16.30

Askekorset kalder os til omvendelse og
skrifte, så vi kan få gjort op med vore onde
veje og vaner.

Messe på vietnamesisk
Lørdag den 9/4 kl. 16.00

Askekorset kalder os at give afkald på vort
eget – i faste og bøn - til fordel for vor næste.

Caritas Fasteindsamling
Årets fasteindsamling går til uddannelse af
særligt udvalgte mødre i sundheds- og
ernæringsteknikker i det afrikanske land Niger.
Mødrene tilkobles lokale sundhedsklinikker og
hjælper med at opspore underernærede børn i
deres kvarterer, så børnene kan komme i
behandling og forældrene kan lære, hvordan de
sikrer en varieret og sund kost for deres børn.
I den forbindelse har vi planlagt de to følgende
arrangementer:
1) Søndag den 27/2 – Fastelavnsfesten i
skolens idrætshal. Salg af kager og af andet
godt.
2) Lørdag d. 12. marts kl. 13.00 - Gå for Niger
i Marielundskoven
3) Søndag d. 27. marts efter messen - Afrikansk
kulturarrangement.
Sct. Michaels kirkes Caritasudvalg.

Projekt Restaurering af
Kirkevindue
Som nævnt, så er der blevet begået hærværk
mod glasmosaikvinduet over hovedindgangen til
kirken. Det er dog ikke der værste! Ved nærmere
eftersyn viste det sig, at efter 135 år er blyet
mørnet, så blyet og de forskellige glasdele er ved
at synke sammen under vægten.
Hele glasmosaikvinduet skal tages ned. Hvert
enkelt glasstykke skal renses, hvorefter det føjes
sammen igen med ny bly. Det er en
møjsommelig men også ekstrem dyr proces.
Men så holder det formodentligt også i endnu
135 år. Op imod en halv million vil det koste.
I disse dage sender vi ansøgninger afsted til
nogle af de store fonde med bøn om støtte.
Vedlagt disse ansøgninger er varme og udførlige
anbefalinger fra såvel Borgmester Knud Erik
Langhoff som Skoleleder Jette Mikkelsen. Vi
siger tak til dem begge for disse anbefalinger.
Den første søndag i måneden går kollekten
ubeskåret til projektet. Så læg gerne lidt ekstra i
indsamlingsbøssen den første søndag i
måneden.
Til fastelavnsfesten og til dagligt, bagerst i
kirken, vil der være salg til fordel for Projekt
Restaurering af Kirkevindue.

Ny hjemmeside!
Quoc Phu Le fra Haderslev har helt frivilligt lagt rigtig mange timers
arbejde i, at vi kan få en ny, flot designet og informativ hjemmeside.
Hjemmesiden skulle komme op at køre inden for en til to uger.
Bemærk, i første omgang vil der ikke være så mange billeder fra Sct.
Michaels kirke. Men det skulle der komme inden for ret kort tid.
Hjemmesidens navn vil være katolskkolding.dk. Dog vil det være sådan,
at hvis man går ind på den gamle hjemmeside, så vil man automatisk
bliver ført over på den nye hjemmeside.

Roderick, vores sognekunstner, har haft travlt
med at male plexiglasbrikker med smukke
håndmalede engle (25 kr.). Disse engle er lige til
at hænge op. Han har også lavet en smuk
indrammet akvarel med Sct. Michaels kirke som
motiv, som sælges efter messen
fastelavnssøndag.
Til samme formål og til salg har Vo fået graveret
med farve på plexiglasbrikker en majestætisk og
smuk Sct. Michael, som også er lige til at hænge
op i vinduet, og som giver nogle fantastiske
lyseffekter i solskin.

