VELKOMMEN HJEM
TORSDAG
8.00 Morgenbøn i kirken PROGRAM
8.30 Fra
Morgenmad
Alle er
velkomne
torsdag– den
1/9
kl. 9.00 til søndag den 4/9 efter

messen vil Sct. Michaels kirke som et fælles hjem være
åben fra tidlig morgen til sen aften.
Alle er velkomne til de forskellige aktiviteter og
måltider.
TORSDAG

VELKOMMEN
HJEM!

8.00 Morgenbøn i kirken
8.30 Morgenmad – Alle er velkomne
9.00 Planlægning af dagen
9.30 Tilbedelse i kirken
10.00 - 12.00 Gademission i Vamdrup
12.30 Frokost – Alle er velkomne
13.00 Korsvejsandagt
14.oo - 16.00 Gademission i Vejen
17.00 Messe i Sct. Michaels kirke
18.00 Varm aftensmad – Alle er velkomne
18.45 Glad kor og musik indslag
19.30 P. Sigurd Sverre Stangeland, den tidligere silde- og sardinentusiast

og nu den balstyriske andenpræst i Odense, holder et brag af et foredrag
over emnet: ”Gud skriver lige med skæve streger! ”
20.45 Kaffe, samvær og spørgsmål
21.30 Bøn for natten

Witaj w domu!

Welcome home!

Isten hozott itthon!
Benvenuto a casa!

!

Chào mừng
bạn về nhà!

Willkommen Zuhause!

Bine ai venit acasã!

¡Bienvenido a casa!
Dobrodošao kući
!

Sct. Michaels Kirke, Sct. Michaelsgade 2, 6000 Kolding

SØNDAG
9.30 Morgenmad og vejen frem
10.00 Messe efterfulgt af kirkekaffe
Med 2000 års historie er vores familie
spredt ud over seks kontinenter.
Vi har flere end 1.000.000.000 brødre og
søstre. Vi er unge. Vi er gamle. Vi er rige. Vi
er fattige. Vi er syndere. Vi er helgener.

Vi sørger for
skolegang til flere børn end nogen anden
ikke statslig organisation. Vi skabte de
første universiteter og driver fortsat
tusindvis af uddannelsesinstitutioner rundt
omkring i verden.

Bienvenue
à la maison!
Vitaj doma!

8.30 Morgenmad - Alle er velkomne
9.00 Planlægning af dagen og husbesøg
10.00-12.00 Gademission i Kolding
12.30 Frokost - Alle er velkomne
13.30 Korsvejsandagt
14.30 Børne- og ungdomseftermiddag. Leg og aktiviteter for børn og
unge.
15.30 Kaffe og kage
17.00 Messe
18.00 Varm aftensmad - Alle er velkomne
18.45 Glad kor og musik indslag
19.30 Marie Krabbe Hammershøy vil fortælle dels om, hvordan hun gik
fra at være udøbt og sekulær i sit udsyn til at blive katolik, og dels om
sit engagement for verdens svageste og mest sårbare mennesker som
generalsekretær i Caritas Danmark.
21.00 Kaffe, samvær og spørgsmål
21.30 Bøn før natten

Vi er ved Guds nåde den største
velgørenhedsorganisation i verden. Vi bringer
hjælp til alle uanset deres baggrund.

Ласкаво просимо до дому!
Bem-vindo à sua casa!

LØRDAG

FREDAG
7.30 Morgenmad - Alle er velkomne
8.30 Morgenbøn
10.00-12.00 Gademission i Lunderskov
12.30 Frokost - Alle er velkomne
14.00 Messe på Brørup slagteri på polsk med Biskop Kozon
16.15 Korsvejsandagt
17.00 Messe med Biskop Kozon - Alle er velkomne
18.00 Varm aftensmad
18.45 Glad kor og musik indslag
19.30 Oplæg ved Biskop Kozon: Jesus sagde: ”Gå ud i alverden!” Hvad
det vil sige at være katolsk kirke i Kolding og omegn i dag?
21.00 Kaffe, samvær og spørgsmål
21.45 Tilbedelse i kirken og bøn for natten

Vi kæmper for, at ethvert menneske skal
respekteres fra undfangelse til naturlig
død. Vi kæmper for familien og for ægteskabets hellighed.
Vi samlede de religiøse skrifter og skabte Biblen. Igennem 20
århundreder er vi blevet ledet af Biblens ord og af vores hellige
tradition. Og siden Jesus sagde til sin discipel: "Du er Peter, og på den
klippe vil jeg bygge min Kirke", har der været en ubrudt række af
hyrder - også kaldet paver - til at lede Jesu kirke på jord i kærlighed og
sandhed.
Vi har del i alle de syv sakramenter og hele kristendommens fylde. I to
tusind år har munke og nonner og vi andre med bedt for verden og fejret
messe, sådan som Jesus sagde vi skulle gøre aftenen før, at han hengav
sig selv for os på korset.

Det er godt og betryggende at vide, at noget forbliver uforanderligt,
sandt, ægte og stærkt, nemlig vores katolske tro og Guds altomfavnende
kærlighed til hvert eneste menneske.
… hvis du er kommet væk fra Den
katolske Kirke, så er det måske på tide, at
du igen giver den en chance.
… hvis du kommer helt udefra og blot er
nysgerrig eller føler dig draget til Den
katolske Kirke, så er det måske på
tide, at du får noget gjort ved det.
… eller hvis du er praktiserende, men
længes efter mere fordybelse i din
tro eller efter at opleve et stærkere
fællesskab eller trænger til at opleve
Kirken på en ny måde, så er
muligheden her nu.

P. Sigurd
Sverre
Stangeland

”Gud skriver lige
med skæve
streger!”
Den tidligere
silde- og
sardinentusiast, og
nu den balstyriske
andenpræst i
Odense, holder et brag af et foredrag. Det er torsdag den 1/9 kl. 19.30.

"Velkommen Hjem Dage" kalder vi det!
Kirken vil være et stort, varmt og levende
hjem midt i nogle måske lidt mørke
efterårsdage. Det vil være et hjem, som
er åben næsten 24 timer i døgnet. Som i et rigtigt hjem vil der være
fælles måltider, hvor alle er velkomne.

Jesus sagde: ” Gå ud i alverden og
prædik evangeliet for hele
skabningen (Mk. 16)!”
Sådan lød Jesu bud til sine disciple
dengang og til sine disciple i dag.
Men hvad betyder det?

Vi vil besøge katolikker, som ikke kan komme til kirken. Og vi vil også gå
ud og invitere folk med til de forskellige arrangementer.

Kom op af stolene, bevæg dig, syng og bliv
glad. Alle aftener torsdag-lørdag kl. 18.45 vil
vi under kyndig sang- og musikledsagelse
synge sammen i kirken og øve salmer til
messen søndag.

Der vil være lege og
aktiviteter fra hele verden for
børn og unge. Og der vil være
samvær og stof til omtanke
for de voksne.

Biskop Kozon

Dagligt vil der være korsvejsandagt, messe, morgen- og aftenbøn og bøn
før natten, tilbedelse af Det hellige Sakramente og m mulighed for
samtale og skriftemål.

Under Velkommen Hjem-kampagne vil der være mulighed for at deltage i
aktiviteter såsom:
• Fællesmåltider 3 gange om dagen
• Morgen- og aftenbøn
• Glad sang
• Korsvejsandagt
• Rosenkransbøn
• Messe på slagterierne
• Gademission og mobilkirke
•

Lørdag eftermiddag (14.30 –
16.30) den 3. september vil
der være international familieeftermiddag.

Hvad det vil sige at være katolsk
kirke i Kolding og omegn i dag?
Oplæg ved Biskop Czeslaw Kozon.

Kom og få en kop kaffe,
hjemmebag og en snak
om livet og Gud. Oplev
mobilkirkens stille rum i
mylderet på gaden. Få
evt. en personlig samtale
eller en velsignelse.
Du kan finde mobilkirken torsdag den 1/9 kl. 10-12 i Vamdrup og kl.
14-16 i Vejen, fredag den 2/9 kl. 10-14 i Lunderskov og Lørdag fra
10.00-12.00 på gågaden i Kolding!

Det er fredag den 2/9 kl. 19.30.
Marie Krabbe Hammershøy
At gå fra at være udøbt og
sekulær i sit udsyn til at blive
engageret katolik!
Maria Krabbe Hammershøy vil
fortælle om sin spændende
trosvandring og om sit engagement
for verdens svageste og mest
sårbare mennesker som
generalsekretær i Caritas
Danmark.
Det er lørdag den 3/9 kl. 19.30.

Vi har rigtigt mange
polsk-talende
arbejdere på
slagteriet i Brørup.
Slagteriets ledelse
har været så venlige
at byde os indenfor,
så vi kan fejre
messe også der.
Biskop Kozon vil komme og fejre messen på polsk ved fyraftenstid kl.
14.00 fredag den 2/9. Det gør vi for at vise, at vi er der som Kirke også
for dem og deres familier.

