Sct. Michaels Fest

Fredag den 30. september fejrer vi
Ærkeenglen Mikael, og vi indbyder derfor til

Messetider
Tilbedelse og Rosenkrans
Messe på dansk
Alle søndage kl. 10
Alle tirsdage kl. 17.00 (dog ikke 20/9)
Alle fredage kl. 17.30
Tilbedelse og rosenkrans på dansk
Alle tirsdage kl. 16.30

messe kl. 17.30 samt til efterfølgende fælles
grillhygge/spisning i haven. I tilfælde af dårligt
vejr spiser vi indendørs.
Vi har kød til grillen. Men det vil være en stor
hjælp, hvis nogen vil melde sig til at medbringe
salater (henvend jer i sakristiet).
Vi sørger for brød og drikkevarer!

Messe på polsk
Lørdag den 24/9 kl. 17.00
Messe på engelsk
Søndag den 2/10 kl. 16.30
Messe på tamilsk
Søndag den 18/9 kl. 14.00

Kan man ikke deltage i messen, er man
naturligvis velkommen til spisning ☺ Og alle er
velkomne!
VI GLÆDER OS TL AT SE JER!

GLASMOSAIKKER

OG STOR GLÆDE OG TAKNEMMELIGHED!
En dag i august fandt jeg en seddel i min postkasse. På sedlen stod der:
”Jubilæumsfonden af 12/8 1973, repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Ole
Kjersgaard Nielsen, har bevilget et beløb på kr. 100.000 til Sct. Michaels kirke i
Kolding. Beløbet vil efterfølgende blive overført til Danske Bank 4183 0005
001 471”. De 100.000 er til støtte af totalrenovering af det store
glasmosaikvindue i tårnet ud mod gaden.
Sikke en dejlig overraskelse det var. Gud er god. Dermed har vi fået samlet
mere end 350.000 ind til formålet. Vi er ved at nå målet. Men der mangler dog
stadig 150.000 kr., førend vi kan sætte projektet i gang.
Vi er taknemmelige for ethvert bidrag. Vi håber derfor, I fremover stadig vil
blive ved med at støtte projektet generøst.
Udover kollekten den første søndag i måneden, der går ubeskåret til projektet,
kan man fortsat købe Vu og Roderick’s farvede glasmosaik engle i våbenhuset.
Alternativt kan man indbetale et beløb på følgende kontonummer: 41830005001471. Angiv teksten “Indsamling 1046-SG19”. Kontoen er oprettet af
Ansgarstiftelsen, og hvis I opgiver jeres cpr.nr., vil der automatisk ske et fradrag
i jeres skat efter de gældende regler.
Lad os bede for, at det snart må lykkes at få de sidste 150.000 kr. samlet ind.

VELKOMMEN
HJEM!
Oplevelser og indtryk!
AT BYDE FOLK
VELKOMMEN HJEM
På husbesøg hos folk,
vi ikke havde mailadresser på.
Jeg deltog i ”Velkommen hjem” arrangementet
både torsdag og fredag, og jeg fik en unik
mulighed for, sammen med Pastor Sigurd, at køre
rundt til hjemmene hos de katolikker i vores
menighed, som måske ikke er tætte på os eller de,
som kan føle sig glemt og vise dem, at Den
Katolske Kirke stadig er deres hjem.
Det at møde folk på deres hjemmebane og slå
armene, ud var en smuk oplevelse. Vi bliv hver
gang mødt med et smil eller en positiv undren
over, hvorfor vi var svunget forbi.
Om torsdagen tog vi først til Vamdrup og derefter
til Vejen. I Vamdrup susede vi både op og ned ad
hovedgaden, og vi kom også på besøg på et hjem i
udkanten af byen. Der mødte vi en mand, der - så
snart vi nævnte, at vi kom fra Kolding - vidste
både, hvem sognepræsten var men også, at han
selv elskede at komme til messe. I Vejen kørte vi
igen ud med flyers, og derefter deltog vi i
gademissionen, hvor vi kom i god snak med
mange mennesker og fik givet rosenkranse ud.
Fredag middag tog P. Sigurd og jeg direkte til
Rødding for at uddele flyers og komme i kontakt
med de medlemmer af vores menighed, som bor
langt fra nogen katolsk kirke. I Rødding blev vi
modtaget ved et stort hus af en mand og hans
tyske kone. Da konen så Sigurds præstekjole, fik
hun med det samme lys i øjnene, og før vi selv
nåede at sige det, spurgte hun, om vi var
katolikker.
At se ansigterne på folk, som måske ikke har været
i kirken i årevis, lyse op, når de ser og hører, at vi
rækker hånden ud og inviterer dem ”hjem”, er
noget helt specielt
Storm Warberg

PÅ GADEMISSION
i Vamdrup, Vejen, Lunderskov og Kolding
Som en udefrakommende til jeres ”Velkommen Hjem” arrangement,
vil jeg gerne på denne måde sige hele menigheden TAK fordi, jeg fik
lov til at deltage.
Hvor var det dejligt at opleve det sammenhold, i har for at få alle
disse dage til at gå op i en højere enhed. Netop sådan en ting skinnede
klart igennem lørdag aften, hvor folk kom fra nær og fjern og i den
grad hyggede sig.
Forud for dette havde vi været i Vejen, Vamdrup, Lunderskov og
Kolding midtby. Hvor vi alle steder havde slået et partytelt op, hvor
Jomfru Maria, en kopi af Vor Frue af Velankanni, var en central del.
Med hendes meget i øjenfarvede udseende var hun let at få øje på i
bybilledet, hvilket selvfølgelig gjorde, at folk blev tiltrukket og ville
vide, hvorfor vi stod der. Over en kop kaffe kunne vi så fortælle, at
formålet var, at gøre opmærksom på, at Den katolske Kirke gerne
ville række ud til alle - både de der ikke kendte kirken, de der måske
selv var katolikker men var kommet væk fra kirken og generelt bare
vise vor næstekærlighed. I dette tilfælde over en kop kaffe uden for
kirken, men samtidig vise, at alle var velkommen også i kirken i
Kolding.

(På Gademission – fortsat)
I en af byerne sad der en ældre mand på en bænk, lidt på afstand. Jeg gik over
til ham med en kop kaffe, og vi fik os en lille snak om hans liv, som ikke altid
havde været let. Efterfølgende kom han tilbage og ville snakke videre. Han
blev selvfølgelig inviteret til barbecue lørdag aften og kom også. Nogle gange
er det så lidt, der skal til for at mennesker måske i få øjeblikke bliver set. Men
da det grundlæggende i os alle er så vigtigt at elske og blive elsket, kan vi på
denne måde (måske) gøre en forskel for andre, så de i det mindste mærker
Guds kærlighed gennem os. Og jeg tror, det er den oplevelse, der gør, at jeg
brænder for at gøre det, jeg gør ved at missionere.
I Lunderskov kom bl.a. en hel skoleklasse forbi med deres lærer. Teenagere
siger ikke nej til lidt sødt at spise, så derfor var det nemt at tiltrække dem med
de dejlige kager. På den måde fik vi så mulighed for at fortælle dem, hvad Den
katolske Kirke står for. Ligesom vi også kunne invitere dem til at komme
lørdag aften. Dette tog 5-6 drenge imod, og de kom både til messen og den
efterfølgende spisning. Særligt én af disse drenge var meget interesseret i,
hvordan man kunne konvertere til den katolske tro.
Da vi var mange fra menigheden til denne form for mission, blev vi hurtigt
enige om, at det var en god idé at tage på husbesøg i de forskellige byer, vi var
i - til de katolikker, vi ikke så i kirken så ofte. Det blev også en succes, idet der
også her kom nogle gode oplevelser frem. De steder, der ikke var nogen
hjemme, blev der lagt flyers i postkassen, så folk blev mindet om, at Den
katolske Kirke stadig står til deres rådighed.
Jeg blev af flere spurgt, hvordan jeg så frimodigt kunne gå ud i gader og på
stræder og ”missionere”. For mig er det en velsignelse at få lov til at fortælle
om Den katolske Kirke på denne måde. Og i virkeligheden er det jo bare at få
folk i tale. Her var det jo så nemt ved hjælp af en kop kaffe og masser af
hjemmebag, som i fra menigheden også i dén grad havde sørget for, og som
folk på gaden havde svært ved at sige nej til. Og mere behøver det heller ikke
at være, bare vi møder mennesker med Guds kærlighed, endog på sådan en
simpel måde. Ønsker de så at snakke om (min) tro, fortæller jeg hjertens
gerne, hvad den betyder for mig i mit liv. For som der står i Mat. 12.34 eller i
Luk. 6.45: ”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.”
Med disse ord ønsker jeg alt godt til jer og de mennesker, som har taget imod
invitationen og er kommet ”Hjem til din kirke.”
Kærlig hilsen,
Teresa Starzynski, Nykøbing F

INTERNATIONAL FAMILIEDAG
Samara, Paulo, Erzsebet og jeg (Botond) havde den 3/92022 fornøjelsen af at organisere den allerførste
internationale familiedag i Sct. Michaels Kirke, Kolding, og
vi er glade og taknemmelige for, at p. Gregers har givet os
denne mulighed.
Med 3 børn i hver familie var det ikke let at finde tid til at
mødes fysisk, så vi aftalte at komme frem til, hvordan vi
skulle organisere begivenheden, online. Ved det første
møde fremlagde Samara og Paulo en fremragende idé til,
hvordan vi kunne organisere det, og vi aftalte at holde fast
ved deres idé. Idéen gik ud på at involvere en særlig gæst
(Ela) fra Århus og at have følgende emne som dagens
tema: ”Gør, hvad som helst, han siger til jer” (Joh. 2,5).
Derefter aftalte vi, at fokus skulle være på børnene i
programmets første del, hvor Ela og hendes datter Emilia
havde katekese. Programmets anden del var rettet mod de
voksne. Her gav Samara sit vidnesbyrd og fortalte om,
hvordan hun blev katolik. Som en del af programmet sang
og bad alle de internationale gæster fra hele verden
undervejs.
Første del med børnene:
Da Ela har været kateket i over 10 år, har hun god erfaring
med børn. Som eftermiddagens tema havde hun valgt
”Brylluppet i Kana” (Joh. 2,1-12). Det var dejligt at se alle
børnene samlet om Ela, mens hun fortalte dem om
dengang, Jesus forvandlede vand til vin. Det var en god
oplevelse for alle børnene. Den sidste aktivitet for børnene
var at tegne et mirakel. Det var så dejligt at se alle børnene
tegne forskellige mirakler, hvori man kunne se, hvordan
undervisningen havde påvirket deres sind, sjæl og tro på
Gud.
Anden del med de voksne:
I anden del var fokus på de voksne, og denne del var
primært ledet af Samara og Paulo. Imens legede børnene
udenfor i kirkens have under opsyn af voksne. Vi begyndte
med at synge ”Shout to the Lord”, som blev vidunderligt
fremført af Samara, akkompagneret af Paulo. Denne sang
berørte alle, og det var godt at se og høre alle synge med.
Bagefter talte Samara om Maria og om, hvordan vi alle har
en moder i hende, som tager sig af os, og at vi ikke er
alene. Derefter fortalte hun om sin barndom og familie og
om, hvordan hun blev døbt som 15-årig. Det var
hjerteskærende at høre hendes historie om, hvordan hun
blev tættere med Gud, og hvor vigtigt det er, at vi har
fokus på Gud i vores liv. Det berørte alles sjæle at se, hvor
nåderig Gud er.
Programmet blev efterfulgt at en international messe og
dernæst en skøn barbecue med Paulo som grillmester. Det
var dejligt at se så mange internationale familier synge og
bede sammen og opleve, hvordan vore hjerter blev fyldte
af Guds kærlighed og vore kroppe fyldte af Paulos
fantastiske mad.
Samara, Paulo, Erzsebet og Botond

TRE AFTENER
TRE FOREDRAG
I forbindelse med kampagnen ”Velkommen hjem” havde
undertegnede det privilegium at overvære tre vidt
forskellige, men hver for sig meget inspirerende, foredrag.
Torsdag aften
I et særdeles originalt foredrag ved P. Sigurd om ”Dyr i
Bibelen” gav foredragsholderen udtryk for (med en vis
berettigelse) sin forkærlighed for sit yndlingsdyr, æslet,
som jo spiller en ikke uvæsentlig rolle i Bibelens rigtig
mange fortællinger.
Selve foredraget blev gennemført med en fantastisk
smittende begejstring hos fortælleren. Det var
”bibelhistorier”, der gjorde indtryk!
Selv jeg, som yderst doven (læs: ikke eksisterende) læser af
Bibelen, nød en meget engagerende fremstilling, der
absolut burde munde ud i fornyet, hyppig læsning i
Bøgernes Bog.
Det ydre i fremføringen af sådanne emner burde bestemt
ikke være det afgørende for at få det tilsigtede udbytte hos
tilhøreren, men her bør der være tale om en undtagelse.
Men den udtalte begejstring, et charmerende dansk/norsk
sprog og et enkelt hop (30 cm over gulvhøjde, dog uden
loftsberøring) var med til at give et særdeles vellykket
foredrag en uskadelig kolorit.
Fredag aften
Biskop Kozon holdt det andet foredrag om ”Mission”. I
den forbindelse må det nævnes, at messen på Brørup
slagteri måtte udsættes til oktober eller november, Det
havde ellers virkelig været en god lejlighed for en slags
missionering blandt polske medarbejdere.
Selve foredraget handlede om mission i historien.
Foredragsholderen nævnte bl.a. det meget store flertal af
katolikker i de tidligere missionsområder, der har krav på

(Tre aftener. Tre foredrag – fortsat)
en større indflydelse i kirken. På dette område er
kirken jo rigtig godt på vej igennem valget af Pave
Frans. Pavens herkomst fra Argentina og dennes
arbejde for lighed mellem nationaliteterne ved
udnævnelse af flere kardinaler udenfor Europa, er
jo tegn på, at Paven i høj grad ”følger med tiden”.
Biskoppen talte i en meget rolig, ja lidt
”tilbagelænet” stil, idet han sad på en stol. Dette
var med til at give arrangementet en hyggelig,
fortrolig stemning.
Biskoppen gjorde bl.a. opmærksom på, at mission
i dagens Danmark er meget problematisk. I sit
oplæg nævnte biskoppen, at han somme tider blev
stillet et spørgsmål om mere udadvendthed. Det
må være en yderst svær tackling.
Måske skulle man ansætte en ” kvindelig
pressemand”. På dette område bør det nævnes at
”Katolsk Orientering” med sine fremragende
skribenter også læses af en hel del
udenforstående.
Lørdag aften
Dette foredrag blev holdt af den relativt nye
generalsekretær i Caritas Danmark: Marie Krabbe
Hammershøj.
Foredragsholderen fortalte om sin indtræden i
vores kirke. Som konvertit havde hun
gennemgået en vanskelig og meget speciel
udvikling, som afkrævede stor respekt hos
tilhørerne.
Vi fik fortalt om Caritas’ mangesidede indsatser i
Danmark, hvor organisationene i virkeligheden
supplerer vort sociale system eller udfylder dets
mange huller.
Udover det ”indenrigske” fik vi også noget at vide
om indsatsen overfor verdens behov for hjælp.
Det er vi jo bekendt med gennem diverse
indsamlinger. De helt store udfordringer søges
klaret gennem samarbejde med andre lignende
organisationer.
Marie K. Hammershøj gjorde virkelig indtryk på
forsamlingen ved sin beskedne, lidt
selvudslettende optræden.
Det var et meget kvalificeret indlæg!
Opfordring
Det var tre aftner med tre foredrag af høj kvalitet,
som burde opmuntre evt. arrangører til at
fortsætte i det allerede indledte spor.
Franz Frischmuth

Fortællingen om Balaam og det talende æsel, som Sigurd Sverre
Stangeland blandt andet holdt foredrag over torsdag aften.

