
                 
                        JESU HJERTE KIRKE 

                        DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE 
                                I RANDERS OG OMEGN 

Påske mysterium er ikke blot en tradition! 

Kære kristne.  Hvert eneste år, forbereder vi os 
til dette mysterium. Vi fik alle strøget aske på 
vores hoveder som et symbol på omvendelse – 
omvend dig og tro på evangeliet - Ihukom at vi 
ikke hører til i denne verden. Af jord er du 
kommet, til jord skal du blive, og af jord skal 
du opstå! Hvordan kan vi forstå dette 
mysterium? Vi kan ikke forstå det, mens vi 
lever her på jorden.                
Og dog, her kommer Troen nemlig! Alt denne 
prosa om, at du skal omvende dig, er meget 
vigtig. Denne proces tager hele vort liv.  Vi kan 
ikke sige; vi tror på opstandelsen, og samtidig 
mene, at vi ikke selv har brug for omvendelse. 
Vi må først omvende os, så vil vi bagefter 
komme til at forstå dette mysterium. Vi har 
ikke kraft til at omvende os selv. Vi har brug 
for Guds hjælp. Jeg synes, at vi må bede eller 
påberåbe, - Herre omvender du mit hjerte og 
mit liv - hver eneste dag, for jeg har ikke 
kræfter nok til det selv. 
Snart nærmer vi os den stille uge og til 
Triduum Paskalis, som er en meget stærkt tid, 
meget følsom, meget dyb, fordi vi er en del af 
dette mysterium. Vi ved alle sammen, at vi har 
korsfæstet Jesus, på en eller en anden måde. Vi 
ved, at vi ikke har levet efter Evangeliet, vi var 
bange for at forkynde Guds ord i vores liv, etc. 
Men vi er god til at sige undskyld til Vor Herre 

gennem skriftemålets sakramente, hvis vi ikke 
har opfyldt Guds vilje. Vi må ikke være bange 
for at komme til Ham, for at sige det som det 
er, fordi Hans barmhjertighed er stor, og han 
vil ikke give den, hvis du ikke beder om den.    
Så derfor kære kristen, vil jeg opfordre jer til, 
at vores forberedelse til Påskens mysterium, 
må være så god, at vi kan blive glade for den 
tid, som vi oplever nu, at den ikke må være 
forgæves.  

Jeg ønsker for jer, at Påskens lys og glæde må 
fylde jeres familie med det evige lys som er 
Kristus selv.  
Messetider i Den Stille Uge er:  

Skærtorsdag d. 13/4 kl. 19:00 

Langfredag d. 14/4 kl. 15:00 
                                                                  
Lørdag d. 15/4  
kl. 15:00 Påskemadvelsignelse 
                                                                
Påskenat d. 15/4 kl. 22:00 
Vigiliemesse 
                                                              
Påskedag d. 16/4 kl. 10:00 
                                                         
Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig 
påske!  
Sognepræst: p. Ambroziu Anghelus 

SOGNEBLAD APRIL-MAJ 2017 1.årg. Nr.3

!  af !1 8



Her bringes menighedsrådsformandens 
årsberetning fra det offentlige 

menighedsmøde den 19. marts 2017 

Årsberetning for året 2016! 

For menighedsrådet var 2016 arbejdsmæssigt 
præget af sammenlægningen sognene i 
Randers og Grenå. Kirken i Grenå er solgt og 
revet ned, så vi skulle finde et nyt messested i 
Grenå. Vi låner en lille folkekirke, Simon 
Peders Kirke, mod et lille beløb, og der holdes 
fast messe 2. og 4. søndag i måneden. Ellers er 
Grenå og Randers nu ét sogn og én økonomi. 

I 2016 er de unge i sognet kommet rigtig godt 
gang med ungdomsarbejdet. Der er nu en fast 
ungdomsmesse én gang om måneden med 
efterfølgende hygge. I sommer deltog 10 unge i 
ungdomsdagene i Polen ledet af P. Ambroziu 
og med hjælp fra Ilona Horslund. 
Vi har holdt fastelavnsfest for børnene og 
regner med, at det skal være en tradition 
fremover. 
I 2016 havde vi 10 børn, der modtog Den 
første hellige Kommunion og 8 unge, der 
modtog firmelsens sakramente. 

De mere ”voksne”, mødes en gang om 
måneden i seniorklubben. Emnerne har været 
meget forskellige, fra besøg ud af huset til 
foredrag i menighedssalen.  

Steen Milec tilbyder danskundervisning  for 
interesserede i menigheden. Der er ingen 
eksamen, heller ingen karakterer, og alle kan 
være med. Det forgår i menighedssalen fredag 
eftermiddag fra kl. 16-17.  Man kan bare møde 
op på dette tidspunkt og være med. 

Af særlige arrangementer i årets løb kan 
nævnes besøget af det russiske ensemble, som 
også tiltrak andre end medlemmerne fra vores 
egen menighed.  
Traditionen tro havde vi Adventsfest - 65 
deltog. Overskuddet på ca. 4500 kr. er sendt til 
Sankt Vincent Gruppernes arbejde. 

I 2016 har vi efter ihærdig indsats fået endnu 
flere til at betale kirkeskat. Der er udpeget 
kontaktpersoner for de forskellige sprog-
grupper, som kan være behjælpelige med at få 
folk tilmeldt kirkeskatteordningen. Stor tak til 
hele menigheden. Desuden ros til p. Ambroziu, 
som er meget opmærksom på om kirkens 
medlemmer betaler kirkeskat eller ej, og derfor 
får mange ”ikke betalere” til at betale 
kirkeskat. 

En stor del af menighedsrådets arbejde er også 
at sørge for alle de praktiske gøremål i en 
menighed---og det er faktisk en hel del! 
Vi har en flok på godt 30 personer, som i det 
daglige påtager sig forskellige opgaver, som 
rengøring i kirken, rengøring i menigheds-
lokale m.m. Nogle er lektorer og kommunions-
uddelere, andre sørger for at ordne tingene, der 
skal bruges under messen, pynter med blomster 
i kirken, osv., osv. 
Mange har været hjælpsomme på arbejdsdage, 
hvor vi er nød til at ordne have, klippe hæk og 
passe omkringliggende arealer. 
Mariahaven er lidt af en udfordring at passe. 
Dels bruges den ikke som tidligere, grundet 
frasalg af Thorsgade 20, og desuden er der 
rigtig meget ukrudt, da jorden er dårlig, og 
planterne trives ikke allerbedst.  
Vi har i menighedsrådet overvejet at omlægge 
haven, så bedene evt. tilsås med græs, når 
nuværende planter er fjernet. Det ville gøre det 
lettere at holde. 
Vi ved også at flere nuværende medlemmer har 
været med til at etablere haven, og nogle 
menighedsmedlemmer har selv betalt nogle af 
planterne, og at emnet derfor kan være ”lidt 
følsomt”.  
Vi ønsker derfor at høre, om menigheden har 
nogle kommentarer til vores overvejelser? 

Vi fik i starten af 2016 renoveret orglet for 
350.000 kr. En orgelfond betalte det meste, da 
orglet var fundet ”bevaringsværdigt”. Vi skulle 
så selv betale 50.000 kr. Siden har vi så for 
midler fra Grenå anskaffet en professionel 
justerbar orgelbænk til glæde for organisterne. 
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     Sognets regnskab og budget : 

Vi er meget glade og taknemmelige for, at vi 
har fået Veronson Benjamin til at komme og 
spille for os om søndagen. TUSIND TAK. Men 
også Bernhard Kiel og Ole Nielsen fra Aarhus 
kommer en gang i mellem.  

Vi holder menighedsrådsmøde ca. en gang om  
måneden, hvor vi forsøger at løse diverse 
opgaver, og holde os a jourfør t med 
informationer fra bispekontoret. Tak for 
samarbejdet til hele menighedsrådet. 

David Stelsberg 
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KIRKESKAT - Vort fælles ansvar 

På vej til messe forventer vi at komme til et 
opvarmet kirkerum med lys i lamperne, tændte 
stearinlys, salmebøger i reolerne og friske 
blomsterbuketter; en selvfølge er hostier og 
altervin.  
At kontor og menighedslokale er udstyret med 
nødvendige hjælpemidler som telefon, IT, 
opvaskemaskine og andet køkkenudstyr tager 
vi også som en selvfølge. 

Børne- og ungdomsarbejdet, katekese og 
Seniorklubben får økonomisk tilskud. 
Alt dette og meget andet skal betales af os selv 
og ingen andre. 

For at være helt ærlig er det under halvdelen af 
Jesu Hjerte Sogns medlemmer, der betaler 
kirkeskat og således får vores kirke til at 
fungere. Det er ikke holdbart i længden; vi må 
alle være med til at yde et bidrag.  

Når man betaler kirkeskat, hjælper man Kirken 
i Danmark og sin egen menighed. Biskoppen 
ønsker, at alle betaler mindst 1 % af deres 
skattepligtige indkomst i kirkeskat. 
Husk, at ens kirkeskat er fradragsberettiget på 
selvangivelsen, rubrik 55. De fleste, der 
allerede betaler kirkeskat, har tegnet en 
kontrakt med bispekontoret, og dette kan gøres 
t e l e f o n i s k e l l e r v i a h j e m m e s i d e n , 
www.katolsk.dk. 

Desuden står menighedsrådet til rådighed for 
hjælp. 

I Danmark er ca. 80 % af befolkningen 
medlemmer af Folkekirken, og de betaler 
automatisk deres kirkeskat via kildeskat. På 
selvangivelsens første side kan man se, om 
man ved en fejl  står registreret som medlem af 
Folkekirken: i øverste højre hjørne er der en  
rubrik, hvor der står ”Kirke”.  Hvis der 
nedenunder står andre tal end  ”0,0”, betaler  

man kirkeskat til Folkekirken og ikke til Den 
katolske Kirke. Hvis man ikke er født i 
Danmark, vil det være en god idé at se efter 
denne eventuelle fejlregistrering. 

Menighedsrådet 
Marts 2017 

Hvad er påske? 

Påsken er den vigtigste kristne højtid. Den har 
den længste forberedelse (fasten), den fejres 
over den længste periode (frem til pinsedag), 
og den har den rigeste liturgi. Det skyldes 
simpelthen, at påskemysteriet, altså Jesu Kristi 
lidelse, død på korset for menneskenes skyld 
og hans opstandelse på tredjedagen, er 
kristendommens kerne.  

Uden påskemysterium, ingen kristendom. 

For så vidt fejres påskemysteriet hver eneste 
søndag, ja ved hver eneste messe. I påskens 
liturgi udfoldes påskemysteriets enkelte etaper 
så at sige, og vi drages på særlig intensiv måde 
ind i liturgiens sakramentale, aktualiserende 
"nu". Derfor har påskeliturgien en speciel 
historisk karakter: Vi følger Jesus skridt for 
skridt fra indtoget i Jerusalem (palmesøndag), 
over den sidste nadver (skærtorsdag) og 
korsfæstelsen på Golgata (langfredag) til 
opstandelsen påskemorgen (påskevigilien og 
påskedag). Påsken er kirkeårets højdepunkt, 
hvor liturgien udfolder hele sin rigdom af 
symboler og taler til alle sanser. Derfor bør 
man ikke nøjes med en enkelt del, men 
prioritere deltagelsen i hele påskens liturgi over 
d e n t u m m e l a f s e l s k a b e l i g h e d o g 
forårstravlhed, der ofte trænger sig på fra det 
omgivende samfund. Mange steder er der i 
påsken bodsandagter og særlig rigelig lejlighed 
til skriftemål, en mulighed for personlig 
omvendelse som ingen bør lade gå fra sig. 
Fra katolsk.dk 
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Påskesang  
Da jeg bad på Oliebjerget, 

Trængte Blodet frem som Vande, 
Stod i Draaber paa min Pande, 
Det i Strømme flød for Dig. 

Vee! 
Mon Du vel tænker paa mig! 

Da de bandt mig fast til Søilen, 
Slog mig med Svøber stærke, 

Saa der fremsprang blodigt Mærke, 
Jeg taalmodig led for Dig. 

Vee! 
Mon Du vel tænker paa mig! 

Da jeg spottet blev som Konge, 
Stod til Spot og til Vanære, 
Maatte Tornekronen bære, 
Al min Tanke var hos Dig! 

Vee! 
Mon Du vel tænker paa mig! 

Udskjældt, dømt til Skjændsels-Døden, 
Medens Tornekransen saared’, 
Korsets byrde jeg har baaret, 
Gaaet Dødens gang for Dig! 

Vee! 
Mon Du vel tænker paa mig! 

Da paa Korsets Træ jeg hængte, 
Naglet gjennem Beben og Hænder, 

Led en Qval, ei Verden kjender, 
Vilde jeg jo døe for Dig! 

Vee! 
Mon Du vel tænker paa mig! 

Spydet jog de i min Side, 
Og fra den udstrømmed’ Vandet, 
Dødens Tegn. Var det vel Andet? 

Livets Tegn det var for Dig! 
Vee! 

Mon Du vel tænker paa mig! 

Ei Du saae de dybe Vunder. 
Kjær Du var mig meer end Livet. 
Jeg mit Blod for Dig har givet! 

Intet var for stort for Dig! 
Vee! 

Mon Du vel tænker paa mig! 

Kunde jeg vel give Mere? 
Jeg mig hengav uden Dvælen, 
Jeg for Dig udaanded’ Sjælen, 
Al min Kjærlighed var Dig. 

Vee! 
Mon Du vel tænker paa mig! 

Født og baaret af Maria, 
Jeg din Broder blev i Kjødet; 

Daglig end i Alter-Brødet 
Bydes Legemet for Dig. 

Vee! 
Mon Du vel tænker paa mig! 

Naar jeg, som Gjenløsnings-Summen 
Selv mig hengav her paa Jorden, 
Hist jeg Livets Sum er vorden, 

Hist jeg Lønnen er for Dig! 
Vee! 

Mon Du vel tænker paa mig! 

Tænkte jeg i Døden paa Dig, 
Skulde jeg da ville mindre 
I min Himmel Dig erindre? 

Verdens Hersker mindes Dig! 
Vee! 

Mon Du vel tænker paa mig! 

H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte 
Bind.1879 

!  af !5 8



Kom og tal dansk. 

Kom og hjælp hinanden med at lære et bedre 
dansk. Hver fredag fra kl.16:00-18:00. 
Henvendelse til Steen på tlf. 29865636   
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ADRESSER OG TELEFONNUMRE 

Jesu Hjerte Kirke  
Thorsgade 22, 8900 Randers C 

Hjemmeside: www.katolsk-randers.dk 
E-mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com  

Tlf.nr. : +45 86429730 
Mandag er kontoret lukket. 

Sognepræst: p. Ambroziu Anghelus,  
Thorsgade 22, 8900 Randers C.  

E-mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com 
Tlf. +45 30706578  

Menighedsrådsformand: David Stelsberg,  
E-mail: dstelsberg@gmail.com 

Tlf.nr.: +45 61780589 

Regnskabsfører: Anne Marie Gulmann, 
 E-mail: gulmann@dadlnet.dk 

Tlf.nr.: +45 86398668 

Sognebladets redaktør: Kristoffer Sloth-Kristensen,  
Houmeden 12, 2. tv., 8900 Randers C  

E-mail: kristofferksk@gmail.com 
Tlf.nr.: + 45 60464826 

http://www.katolsk-randers.dk
mailto:gulmann@dadlnet.dk
mailto:kristofferksk@gmail.com


Kalender 

Faste messetider i Randers 

Faste messetider i Grenå (Simon Peters Kirke) 

April 

Mandag Ingen messe

Tirsdag Messe kl. 17:00

Onsdag Rosenkrans kl. 16:30

Messe kl. 17:00

Torsdag Sakramental tilbedelse kl. 16:30

Messe kl. 17:00

Fredag Messe kl. 09:00

Lørdag Ingen messe 

Rumænsk messe i Aarhus kl. 16:00

Søndag Højmesse kl. 10:00

2. og 4. lørdag i måneden Søndagsmesse kl. 16:00

2. april 5. søndag i fasten - Højmesse kl.10:00

5. april Menighedsrådsmøde kl. 17:30

7. april Ungdomsmesse og samvær kl. 17:30

9. april Palmesøndag - Højmesse kl. 10:00

12. april Bodsandagt kl. 16 - messe kl. 17:00 - Mulighed for skriftemål efter messen.

13. april Skærtorsdagsmesse kl.19:00

14. april Langfredagsliturgi kl. 15:00

15. april Påskemadsvelsignelse kl. 15:00 - Påskenatsmesse kl.22:00

16. april Påskedag - Højmesse kl.10:00

20. april Seniorklub kl. 14:00

22. april Forberedelse til den 1. hl. kommunion kl. 10:00-12:00

23. april Guds Barmhjertigheds søndag - Højmesse kl.10:00

30. april 3. søndag i påsken - kl. 10:00
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Maj 

5. maj Ungdomsmesse og samvær - kl. 17:30

6. maj Undervisning for børn og unge  kl.10:00-12:00

7. maj 4. søndag i påsken - Højmesse kl.10:00

14. maj 5. søndag i påsken - Højmesse kl. 10:00

18. maj Seniorklub kl. 14:00

20. maj Undervisning for børn og unge  kl.10:00-12:00

21. maj 6. søndag i påsken - Højmesse kl. 10:00

25. maj Kristi Himmelfart - Højmesse kl. 10:00

28. maj 7. søndag i påsken - Højmesse kl.10:00

!  af !8 8


