
  

NYT FRA CARITAS 
 

Kære Menighed. 
 

I forrige weekend var jeg så heldig at kunne deltage i Caritas 
Danmarks årsmøde. 

 

Det er en virkelig fantastisk oplevelse fordi det er et møde med godhed og så 
meget næstekærlighed at man ikke kan undgå at blive meget berørt. Det er “Love 

in aktion”. 
 

Jeg var stolt over at repræsentere vores menighed, vores menighed er værdsat og 
anerkendt for vores engagement og generøsitet. Vi er kendte på Sekretariatet. 

 

Caritas Danmark indgår i et samarbejde med Udenrigsministeriet om 
bevillinger/ støtte. Der er lige blevet indgået en 4-årig aftale sådan at Caritas 

Danmark de næste 4 år kan hjælpe for 48 mio. kr. årligt. Det er en stigning på 
20%. Der er fin balance i regnskabet og der er en lille egenkapital. 

 

Vigtigst er jo at pengene hurtigt kommer ud i projekterne og arbejder. 
Caritas Danmark støtter projekter i Niger, Burkina Faso, Uganda, Myanmar, 

Bangladesh, Libanon, Jordan og også i Danmark. 
 

I København er der Rådgivnings center, madklubber, gå og læse klubber og en 
Caritas klinik og med sos forbøn. 

 

Rundt om i sognene arbejdes der med info og aktiviteter på mange forskellige 
måder. Det er godt og spændende at mødes og dele det. 

 

Af hele mit hjerte og på vegne af alle de mennesker, som I med jeres gavmildhed 
og gode støtte giver mad, husly og håbet om en bedre fremtid, takker jeg. 

 

På Caritasgruppens vegne, Joan 
 

 

ØMVALFART 
 

Søndag den 12. juni drager vi på fælles 
valfart til Øm i de naturskønne 

omgivelser mellem Skanderborg og 
Silkeborg. Her afholder bispedømmet 

valfart for alle katolikker vest for 
Storebælt. 

 

Det er bekræftende at opleve, at vi er 
mange katolikker. Selv i Danmark! 

 

Vi vil fejre messe sammen med 
biskoppen. Der vil være andagt. Der vil 
være mulighed for at gå til skrifte, bede 
rosenkrans og købe hellige ting. Der vil 
være aktiviteter for børnene. Og der vil 

under indtagelsen af de medbragte 
madpakker under de grønne bøge være 

rig mulighed for at møde en masse 
katolske venner og bekendte. 

 

For jo, også det sociale aspekt er vigtig 
ved en sådan valfart.  Menighederne i 
Kolding og Haderslev vil derfor også 

køre i en fælles bus. På vej derop vil vi 
bede og synge sammen. Og der vil være 
mulighed for en masse snak og samvær. 
Selvfølgelig kan man tage sin egen bil, 
men så går netop fællesskabet fløjten, 
og lidt af ideen med valfarten er væk. 

Derfor skal der opfordres til, at vi 
ALLE tager af sted i den fælles 

bustransport der vil blive arrangeret. 
 

Der vil være afgang med bus fra 
Sankt Marie kirke i Haderslev kl. 
8.00 og fra Sct. Michaels kirke i 
Kolding kl. 8.45. Der vil komme 

opslag i våbenhuset med tilmelding.  
 

Tilmeld dig i god tid.  
Det koster kr. 100,- for voksne. 

Kr. 50,-for børn ml. 11 og 16 år. For børn fra 
0 til 10 år samt firmander og 

førstekommunionsbørn er det gratis. 
 

Søndagsmesser er aflyst i sognene. Men der vil 
blive fejret søndagsmesse lørdag den 11/6, kl. 

17.00 i Sct. Michaels kirke. 

 



 

Det nye menighedsråd i arbejdstøjet! 
 

Det nye menighedsråd er fra venstre: Lisbeth Wilger 
(menighedsrådsformand), Henrik Henriksen, Samara de 
Lima, Dragana Budes, Helle F. Bartelsen (næstformand), 
Filip Bekic Bladt og, ja, ham den tykke er sognepræsten! 

 
 

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 

 

Messe på polsk 
Lørdag den 28/5 kl. 17.00 

 

Messe på engelsk 
Søndag den 15/5 kl. 16.30 

 

Messe på vietnamesisk 
Lørdag den 21/5 kl. 16.00 

 

Jesus er opstanden. Ja, sandelig han er 
opstanden!  Halleluja! 

 

Kære søstre og brødre, mange har det måske lidt svært ved at 
blive begejstret over påsken. Så går det lidt nemmere med 

julen! Men det er faktisk rigtigt ærgerligt.  
 

Men vores noget manglende begejstring viser måske blot, 
hvor lidt, vi i virkeligheden har forstået af, hvad påsken går 
ud på. Påsken er jo, når alt kommer til alt, med al mulig god 

grund kristenhedens allerstørste fest! 
 

Én, der ikke havde svært ved at blive begejstret, ja, som 
nærmest blev ekstatisk, når han tænkte på påsken, ja, det var 
den hellige Johannes Chrysostomos, som levede fra år 347 til 

år 404. I en påskeprædiken jubler han: 
 

”Se, i dag er den attråede frelses fest kommet til os.  
 

Dagen for vor Herre Jesu Kristi opstandelse. Den dag, der er pant på 
freden. Den dag, der er forsoningens udgangspunkt. Den dag, der 

betyder krigens bilæggelse, dødens tilintetgørelse, djævelens nederlag. 
 

I dag er menneskene forenede med englene, de, der er iklædt et legeme 
synger hymner med de ulegemelige væsener. 

 

Ja, i dag er djævelens tyranni løst og dødsrigets sejr tilintetgjort. Og i dag 
kan vi gentage de profetiske ord: ’Død, hvor er din brod? Dødsrige, hvor 

er din sejr?’ I dag har vor  
Herre Kristus nemlig sønderbrudt malmportene og tilintetgjort døden. 
Fra i dag af er dødens navn derfor ændret. Fra i dag af kaldes døden 

ikke længere død men en blund eller en søvn.” 
 

Ja, kære søstre og brødre, fra i dag af er døden kun en søvn, 
som man vågner op fra for at leve, ja, for at leve evigt. Eller 

som vi synger i den gamle latinsk påskesalme: 
”Som han opstod, skal vi opstå, 

halleluja, halleluja!” 
 

Det var Johannes Chrysostomos' virkelighed og grund til 
ekstase, og det er vores virkelighed og grund til endeløs jubel, 
og det uanset, hvor lidt eller hvor meget, man forstår af det. 

 
Med denne virkelighed for øje er der al mulig god grund til – 

endnu engang - at ønske hinanden: Glædelig, glædelig, 
glædelig påske!!!! 

 

HUSK AT STØTTE RESTAURERINGEN AF 
GLASMOSAIKVINDUET 

 
Første søndag i måneden går kollekten ubeskåret til 

projektet. Så vær særligt generøs denne søndag i måneden! 
 

Ansgarstiftelsen (vort bispedømme) har oprettet et projekt, 
hvilket vil sige, at beløb indbetalt på konto 4183-

0005001471 i Danske Bank, hvor man angiver ”Indsamling 
1046-SG19”, vil gå ubeskåret til dette projekt.  

 
Hvis man så samtidigt opgiver sit cpr. nr. vil der 

automatisk ske et fradrag i din skat efter gældende regler. 
 


