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Messetider
Tilbedelse og Rosenkrans
Messe på dansk
Alle søndage kl. 10
Alle tirsdage (ikke 12/4) kl. 17.00
Alle fredage (ikke 15/4) kl. 17.30
Tilbedelse og rosenkrans på dansk
Alle tirsdage (ikke 12/4) kl. 16.30
Messe på polsk
Lørdag den 30/4 kl. 17.00
Messe på engelsk
Søndag den 1/5 kl. 16.30
Messe på vietnamesisk
Lørdag den 9/4 kl. 16.00

AT VANDRE MED JESUS GENNEM DEN STILLE UGE
"Det er altså fantastisk at følge Den katolske Kirkes liturgier fra palmesøndag til påskedag. Ja, for liturgierne i Den
stille Uge og i Påsken er så rige i deres udtryk. De er så fyldige. De taler til alle sanserne. Man føler sig så inddraget.
Ja, det er som om, at man er der selv. "
Ja, sådan lidt sammendraget har jeg over årene hørt mange også ellers normalt meget kritiske folkekirkekristne
udtrykke deres begejstring over vores katolske måde at fejre palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag på.
Desværre tror jeg ikke altid, at vi som katolikker på samme måde værdsætter og lægger mærke til rigdommen og
fylden i vores katolske måde at fejre de enkelte helligdage på. Og det ER i grunden synd! Ja, det er rigtigt ærgerligt.
For der er simpelthen så meget at komme efter. Der er så meget at fordybe sig i. Ja, der er så meget at lade sig rive
med af i alt det, der sker og bliver sagt og gjort.
I Sct. Michaels kirkerum og lige udenfor kirkerummet, er vi nemlig inviteret til at være deltagere i - og på en måde
endda samtidige med - det fuldstændigt overvældende drama, som fandt sted lige før, under og lige efter Jesu
korsfæstelse, død og opstandelse. Ja, i og under dramaets form er vi deltagere i - og samtidige med - det, der skete i
Jerusalem for 2000 år siden under påsken.
Til jul har mange af os været med til et utal af krybbespil, hvor hele juleberetningen genfortælles. Men ved disse
krybbespil er vi tilskuere. Ja, netop tilskuere!
Modsat forholder det sig med den genfortælling, der finder sted fra palmesøndag til påskemorgen. Her er vi ikke
blot tilskuere. Nej, vi er langt snarere på en hel unik måde deltagere - ja, endog samtidige deltagere - i det drama, der
godt nok fandt sted i Jerusalem for 2000 år siden, men som vi på en hel unik også måde lever med i og gennemlever
i og lige udenfor Sct. Michaels kirke.
Kom og vær med! Følg Jesus på hans vandring. Oplev Jesu kærlighed til fulde, den kærlighed, der elskede helt indtil
døden, ja, døden på et kors. Lad dig fylde af gru og rædsel. Lad dig fylde med jubel og endeløs glæde!
Messe- og gudstjenestetider, muligheder for at komme til skrifte og for at gå korsvejen i Den stille Uge
samt velsignelse af påskemaden: Se vedhæftning!

Resultatet af
Menighedsrådsvalget!

ARBEJDSLØRDAG
Kirken, udenomsarealerne og
menighedslokalerne skal funkle og
gøres klar til påskens store højtid.

Menighedsvalget 2022 i Sct.
Michael sogn er nu vel
overstået.

Der skal ryddes op og gøres rent
indenfor såvel som udenfor. Der skal
pudses lysestager- og holdere.
Praktiske ting skal fikses.

Der var 35 brevstemmer og 36
listestemmer.
Det vil sige at i alt 71 stemmer
svarende til 10,2% af samtlige
stemmeberettigede medlemmer
af Sct. Michaels sogn.
Det nye menighedsråd består af
de 6 kandidater, som fik flest
stemmer, og 4 suppleanter.
De valgte til det nye
menighedsråd er opført efter
stemmetal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lisbeth Wilger
Dragana Budes
Filip Bekic Bladt
Henrik Henriksen
Helle F. Bartelsen
Samara de Lima

Suppleanter efter stemmetal:
1. Thanh Binh Nguyen
2. Patricia S. P.
Castanheira
3. Alexander Wilger
4. Roderick G. Holt
Se i øvrigt skema med billeder
af kandidaterne, som er
vedhæftet dette Nyhedsbrev.
Med venlig hilsen,
Ib Wolf
Formand for Valgstyrelsen

Der er derfor arbejdsdag i Sct.
Michaels kirke lørdag den 9/4. Vi
begynder med en glad kop
morgenkaffe og et rundstykke kl.
9.00. Men kom også gerne senere.

DEN SYNODALE
VANDRING
OGSÅ I KOLDING

Kom og vær med i fællesskabet
omkring kirken. Der er brug for alle!
Der er brug for dig!

Den Katolske Kirke befinder sig på
initiativ af pave Frans midt i en
”synodal proces”, der løber fra
oktober 2021 til oktober 2023. I den
første fase af denne proces udforsker
vi, hvad Helligånden siger til Den
Katolske Kirke i Danmark i dag. Vi
er alle inviterede til at deltage i
besvarelsen af dette spørgsmål.
Processen er både en bred høring i
Den katolske Kirke, som skal
udmunde i konkrete bidrag til
bispesynoden i Rom i 2023 og en
bevidstgørelse om vort kirkelige
fællesskab – om vort fælles ansvar for
at deltage i fællesskabet og dets
mission.
Vi skal lytte til hinanden uden
fordomme og turde tale med mod og
oprigtighed, og vi skal indgå i en åben
dialog – både internt i Kirken, med
andre kristne trossamfund og i
samfundet. Derfor beder vi
Helligånden oplyse os og vejlede os,
så vi må være et fællesskab, der
vandrer sammen med Jesus Kristus,
under Åndens vejledning.
Konkret i Kolding betyder det, at
menighedsrådet indbyder til et
menighedsmøde lørdag den 23/4
fra 14.30 til 17.30. Det fra
Bispedømmets side foreslåede format
kan man finde som vedhæftning til
dette Nyhedsbrev.

Projekt Restaurering af
Kirkevindue
Vi er netop nu i gang med at søge to store
fonde om hjælp til Projekt Restaurering af
Kirkevindue. Vore ansøgninger bliver
afgjort inden for de næste par måneder. Vi
har fået afvisning fra en fond, som ikke
ville støtte ”sådanne religiøse formål”!
Lad os bede til, at de to andre fonde er
mere velvilligt indstillede.
Skønt vi har samlet op mod 100.000 kr.
ind i menigheden, så er der nemlig et godt
stykke op til de godt 500.000 kr., som det
koster at udbedre og genopbygge
glasmosaikvinduet over hovedindgangen
til kirken.
Husk, den første søndag i måneden går
kollekten ubeskåret til projektet. Så læg
gerne lidt ekstra i indsamlingsbøssen den
første søndag i måneden.
Bagerst i kirken er der salg til fordel for
Projekt Restaurering af Kirkevindue.

