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Barmhjertighedens År  
   

Kære kristne. Pave Frans har et ønske om, at det forestående 
ekstraordinære jubelår - Barmhjertighedens År - må blive en anledning for 
alle troende til at erfare Guds barmhjertighed på en ægte måde. I vort 
bispedømme er Sankt Albani kirke Odense, på grund af dens centrale 
beliggenhed, blevet udvalgt til pilgrimskirke i anledning af jubelåret. Dens 
store indgangsdør vil i jubelåret være indviet til at tjene dette formål. 
Hermed inviteres alle sogne i fastetiden på en særlig måde, til at drage på 
valfart til Odense. Randers og Grenås tur er lørdag den 27. februar. Mere 
informationen får I lidt senere. Jeg vil personligt gerne sige at dette 
Barmhjertighedens År, ikke afsluttes uden, at vi har udført noget særligt for 
menigheden, for familien, for de syge, de ensomme, og for vores eget 
personlige liv. Når jeg tænker på – barmhjertighed - tænker jeg på den 
barmhjertighed, som er større en vore synder, men vi er så svage, at vi 
snakker mere om vore fejl, end vi tænker på Den Evige Barmhjertighed. 
Derfor vil Pave Frans åbne Den Hellige Dør, ikke for ham selv, heller ikke 
for helgener, men for os mennesker som har brug for at opleve den 
Guddommelige Barmhjertighed.  

Pave Frans afsluttende bemærkninger ved synodens afslutning:  
Først og fremmest vil jeg takke Herren, som har vejledt vor synodale 

proces i disse år ved sin Helligånd, 
hvis støtte Kirken aldrig mangler. 
Mens jeg fulgte Synodens arbejde, 
spurgte jeg mig selv: Hvilken 
betydning vil det have for Kirken at 
bringe denne synode, der har været 
viet familien, til sin konklusion? 
Det er klart, at betydningen ikke er 
at have fået endeligt afklaret alle de 

spørgsmål, der har med familien at gøre, men at have forsøgt at se dem i 
lyset af Evangeliet og Kirkens tradition og dens totusindårige historie og at 
bringe håbets glæde ind i dem uden at falde ned i en letkøbt gentagelse af 
det indlysende eller af det, som allerede er sagt. 



Det er også sikkert og vist, at betydningen ikke har været at finde 
udtømmende løsninger på alle de vanskeligheder og al den usikkerhed, der 
udfordrer og truer familien, men snarere at have set disse vanskeligheder 
og denne usikkerhed i troens lys, at have undersøgt dem omhyggeligt og at 
have konfronteret dem uden frygt og uden [som strudsen] at begrave 
hovederne i sandet. 

Betydningen er at have tilskyndet alle indtrængende til at værdsætte 
vigtigheden af familien som institution og af ægteskabet mellem en mand 
og en kvinde, baseret på enhed og uopløselighed, og til at holde familien i 
hævd som den grundlæggende basis for samfundet og menneskelivet. 

Betydningen er at have lyttet til familiernes og kirkens hyrders stemmer og 
have skabt ørenlyd for dem, som kom til Rom bærende hele verdens 
familiers byrder og håb, deres rigdomme og udfordringer på deres skuldre. 

Betydningen er at have givet bevis for Den katolske Kirkes vitalitet – 
Kirken, som ikke er bange for at vække sløvede samvittigheder eller for at 
få beskidte hænder i levende og åbenhjertige diskussioner om familien. 

Betydningen er at have prøvet at se på og at tolke 
virkeligheden, realiteterne af i dag, som Gud ser 
dem, sådan, at troens flamme kan blusse op og 
oplyse menneskers hjerte i en tid, præget af 
modløshed, af social, økonomisk og moralsk krise, 
og en voksende pessimisme. 

Betydningen er at have vidnet for alle om, at for 
Kirken er Evangeliet stadig en levende kilde til det 
bestandigt nye – overfor alle dem, som gerne ville 
'læreformulere' det til døde sten til at kaste mod 
andre. 

Betydning er også at have blotlagt de tillukkede hjerter, som ofte skjuler 
sig endda bag Kirkens lære eller dens gode intentioner – for at kunne sidde 
på Moses' lærestol og dømme svære og tunge tilfælde og sårede familier 
med overlegenhed og overfladiskhed. 



Betydningen er at have gjort det klart, at Kirken er en Kirke af dem, der er 
fattige i ånden, en Kirke af syndere, der søger tilgivelse – og ikke bare af 
de retfærdige og hellige, men snarere af dem, som er retfærdige og hellige, 
præcis når de ser sig selv som fattige syndere. 

Betydningen er at have prøvet at åbne videre horisonter, at have løftet sig 
op over alle konspirationstolkninger eller perspektiver, der lukker sig til, 
for at forsvare Guds børns frihed og for at formidle det smukke i det Nye, 
som det kristne er – det, som til tider er dækket af rust i et sprog, der er 
arkaisk eller slet og ret uforståeligt. (mere information på katolsk.dk). 

I september måned, har vi haft Generalvikaren på besøg, hvor vi har 
diskuteret Sankt Klemens kirkens fremtid. Det var et konstruktivt møde 
med mange udfordringer. Så derfor har Generalvikaren sammen med 
menighedsrådet i Grenå, besluttet, at kirken blive nedlagt per 1. januar 
2016, og menigheden i Grenå blive sammenlagt med menigheden i 
Randers. Og fra den 1. januar er der kun messe to gange om måneden den 
2. og 4. lørdag i måneden kl. 16.00. Menigheden i Grenå har for øjeblikket 
152 medlemmer. Menigheden i Randers byder jer hjertelig velkommen, og 
de glæder sig rigtig meget til, at I kommer i vores fælles menighed. Vi 
inviterer jer til at kende menigheden, og til at deltage til de arrangementer, 
som allerede findes i menigheden, (seniorklub, ungdomsmesse, 
adventsfest, etc.). Det er en ny udfordring for os, at vi kan dele med 
hinanden, hvad vi har oplevet i vore egne menigheder, og at vi ikke må 
være egoistiske. Alle er velkomne til at komme med nye forslag og 
medvirke til, at vi kan komme til at kende hinanden godt, udvikle os 
sammen og at finde vejen frem til et godt samarbejde. 

Glædelig Jul og Godt Nytår! 

Jeres sognepræst  

pastor Ambroziu Anghelus 
 



Seniorklub 

I september måned så kirkens SENIORKLUB dagens lys. Forinden var 
der delt ca. 20 invitationer ud til mulige kommende deltagere.  

Alle der er omkring 60, 
måske lidt yngre, eller 
noget ældre er meget 
velkommen til at deltage i 
møderne. Vi mødes en gang 
o m m å n e d e n i 
m e n i g h e d s l o k a l e t i 
præstegården og forsøger at 
finde et eller andet emne, 
der er interesse for. Vi 
skiftes til at medbringe et 
eller andet til kaffen. 

På vores første møde i september, kom der 7 personer. Vi holdt en lille 
præsentationsrunde, og ellers løs snak. I oktober var der ca. 15 fremmødte. 
Her snakkede vi lidt om ”sammenhold og menighedsliv”. Mange 
forskellige synspunkter blev vendt.  

I november har vi set filmklip fra begivenheder fra menighedens liv 
gennem årene, vist af Poul Jensen (eller bedre kendt som Bentes mand). 
Her deltog ca. 12 personer, og vi havde en hyggelig eftermiddag, med 
mange gode minder fra tiden der er gået. 

Den 10. december holder vi juleafslutning kl. 14.30 med gløgg og 
æbleskiver og en lille julequiz.  



Mødedatoer for seniorklubben i 2016 – program følger senere. 

Den 21. januar kl. 14.30 

Den 25. februar kl. 14.30 

Den 17. marts kl. 14.30 

Den 21. april kl. 14.30 

Indtryk fra arbejdsdagen  
lørdag den 24. oktober 

Der var indkaldt til arbejdsdag i sognet lørdag den 24. oktober. Ca. 20 
personer havde meldt sig, og alle mødte op og arbejdede fra kl. 10-14. Man 
kunne vælge sig ind på den opgave, man ønskede at udføre, og hurtigt var 

alle opgaver valgt. Her kan nævnes 
vask af kirkegulv, et stort projekt, 
som Peter J. og Metchild brugte 
hele tiden på. Flot blev det, og det 
duftede rigtig godt efter endt vask.  

 
Leif (fra Grenå), Peter og Svend 
ordnede P. Osterhammels gravsted 
på Nordre Kirkegård, som kirken 
nu har påtaget sig at vedligeholde. 
En stor busk blev fældet, en ny 

plantet, og så var det så heldigt, at Leif havde noget ral liggende, som vi 
måtte få til gravstedet. Det blev rigtig fint. Navnepladen på gravstedet er 
efterfølgende malet op, og ser igen velholdt ud.   
 
I Mariahaven arbejdede et hold med græsslåning og fjernelse af ukrudt og 
visne blade. Ude ved de udlejede parkeringspladser arbejdede Christy med 
at fjerne ukrudt i vores nyplantede bede. Ligeledes blev hækken ud til 



Dragonvej trimmet, og udenomsarealerne fejet m.m.  
 
I præstegården gik kvinderne til den 
med vinduespudsning, rengøring i 
kælderen, præstens kontor og i 
menighedslokalet. I kirken blev der 
pudset sølv og messing, og det hele 
skinnede flot. Skabet med religiøse 
ting og rosenkranse, Mariabilleder 
m.m. blev flyttet fra kælder til 
stueetagen, så det nu kan ses, og 
menigheden har mulighed for at købe 
disse ting.  
 
David fordybede sig i oprydning i det 
inderste kælderlokale, og også her 
blev der tyndet ud og ryddet op. Alt i alt blev alle planlagte opgaver udført. 

Kl. 12.30 blev der kaldt til frokost i menighedslokalet, hvor vi hyggede os 
og glædede os over alt det, vi havde nået. Næsten alt var ordnet på nogle få 
timer, og menighedsrådet takker alle, der kunne afse tid til at hjælpe. I 
dagligdagen er det nogle få personer, der varetager rengøring af kirke og 
menighedslokaler m.m. En ekstra indsats er en god håndsrækning til de 
personer, der varetager den daglige vedligeholdelse. 
 
Vi planlægger en ny arbejdsdag i foråret, og siger mange tak til dem, der 
kom og hjalp.  

Meddelelser fra sognepræsten 

Barnedåb - navn:   Døbt:  
Thineshkumar, Sherina,         08.08.2015 
Bowler, Mila Møller                       23.08.2015 
Gardenfelt, Viona Gumahad    06.09.2015 
Tind, Samantha Cristianna Benosa     28.11.2015  
 



Kommende dåb:                         Døbes: 

Conde Mostrup, Amanda Viktoria                                 19.12.2015  
 
Begravelse:       Død: 

Randers 
Ingen Dorthea Odgaard                                                  07.03.2015 

Grenå:  
Irmgard Ursula Claussen                                                09.10.2015 
Henryk Stanislaw Andrzyn                                             06.11.2015  
 
1. Kommunion: Søndag den 10. april 2016 kl. 10.00. 
Firmelsen: Store Bededag, fredag den 22. april 2016 kl. 16.00.  
ØM-Valfart: Grundlovsdag. Søndag den 5. juni 2016.  

Meddelelser fra menighedsrådet  
Ny organisering af menighedsrådet fra september 2015:  
Egon Kristensen valgte i september at gå af som formand for 
menighedsrådet og samtidig udtræde af rådet. I stedet har vores 
næstformand i menighedsrådet – David Stelsberg – takket ja til at overtage 
hvervet som formand. Anne Nielsen er valgt som næstformand, Kristoffer 
Sloth-Kristensen overtager arbejdet som sekretær og 1. suppleant Annette 
Høyrup er indtrådt som fuldgyldigt medlem af rådet. Som helt ny 
regnskabfører byder vi Anne Marie Guldmann fra Grenå menighed 
velkommen i menigheden. Anne Marie vil fremover også varetage alt det 
praktiske vedr. betalinger. 

Katolsk Lommebog for 2016:  
Der er lagt en bestillingsliste ud i Kirken, og alle, som ønsker en 
lommebog for 2016, bedes skrive sig på listen hurtigst muligt, hvis man vil 
nå at få sig et eksemplar til nytår. Herefter vil man selv skulle bestille hjem 
fra Pastoralcentret. Lommebogen sælges for 100,00 kr. 
Adventsfest den 28. november: 



 
Den 28. november holdt vi adventsfest i 
sognelokalet, og vi havde en forrygende 
god dag sammen med vore nye medlemmer 
fra Kirken i Grenå. Vi sad tæt og fik 
serveret hjemmelavede frikadeller, 
medisterpølse og varm leverpostej, og 
mange kom med dejlige salater. Herefter 
var der pakkeleg, kaffe med hjemmebagte 
kager og dejlig æblekage. Til sidst havde vi 
lotteri til stor fornøjelse for alle og tillykke 
til alle dem, der vandt dejlige gaver.  

 
Valfart i anledningen af jubelåret:  
Pave Frans har et ønske om, at det forestående ekstraordinære jubelår, 
Barmhjertighedens år, som begynder den 8. december, må blive en 
anledning for alle troende til at erfare Guds barmhjertighed på en ægte 
måde. Jubelåret vil i bispedømmet københavn blive markeret ved flere 
valfartsdage i Sankt Albani Kirke i Odense. Menigheden i Randers er 
inviteret til at deltage den 27. februar 2016. Menighedsrådet arbejder 
fortsat på, hvordan vi bedst kan deltage i denne valfart. Mere information 
kan findes på den katolske kirkes hjemmeside på www.katolsk.dk og 
senere også på Kirkens egen hjemmeside på www.katolsk-randers.dk.  

Parkering i gården for 2016 for medlemmer af Jesu Hjerte Kirke:  
Der er lagt en bestillingsliste ud i Kirken, så du kan købe ét nyt 
parkeringskort til eget forbrug for 2016. Med dette P-kort, som du sætter i 
bilens forrude, har du mulighed for at holde parkeret på Kirkens egne 
parkeringspladser for 100 kr i hele 2016.  Du bedes opgive bilens 
nummerplade ved køb af P-kort. Har du brug for en vedvarende daglig 
parkeringsplads indgås særlig lejeaftale. Kontaktpersoner for køb eller 
fornyelse af P-kort er David Stelsberg og Annette Høyrup.   

http://www.katolsk.dk


Særlige P-kort til gæsteparkering til Kirkens parkeringsplads kan udleveres 
på sognekontoret ved lejlighedsvis besøg i Kirken. Husk at udfylde og 
forny P-kortet (ved fornyelse indsættes mærkat i eksisterende kort) og sæt 
det i bilens forrude, for ellers risikerer du at få en p-bøde på 750 kr.  
Andre besøgende har også mulighed for i 2 timer at holde gratis parkeret 
på den store parkeringsplads overfor Kirkens hovedindgang. 
  
Jesu Hjerte Kirke har fået bevilliget penge til renovering af orgel:  
Johan Otto Wroblewskis Fond har på sit bestyrelsesmøde den 23. 
november 2015 vedtaget at støtte restaureringen af orglet i Jesu Hjerte 

Kirke i henhold til Th. Frobenius & 
Sønners tilbud af 14. september 2015. 
  
Fondets støtte, der vil kunne udbetales 
forholdsmæssigt i takt med ratebetalingen 
til orgelbyggeriet, udgør kr. 331.029,00. 
  
Det er en stor gave til menigheden, som vi 
takker Johan Otto Wroblewski Fonden for, 
i håbet om at det nyrestaurerede orgel må 
blive brugt i mange år fremover. Dette vil 
dog betyde, at vi skal undvære orglet i en 
længere periode, da orgelbyggeren skal 
have det med på sit værksted.  

Jesu Hjerte Unge Katolikker 

DUK-lokalforening  

Det har i de seneste år været besværligt at holde på de mange børn og unge 
i vores menighed i Randers. Derfor har vi i år stiftet en lokalforening under 
DUK (Danmarks Unge Katolikker), nemlig JHUK -  Jesu Hjerte Unge 
katolikker. Jesu Hjerte Unge katolikker er for katolske børn og unge i 
Randers i alderen mellem 5 til 30 år. Da formålet med dette er at samle så 



mange børn og unge så muligt i vores menighed, vi 
er i gang med at arrangere forskel l ige 
arrangementer. JHUK handler om at opbygge 
venskaber og fællesskaber i troen. Derved vil børn 
og unge i vores lokalforening lære om at vokse op i 
den katolske tro på relevante og spændende måder. 
Derfor vil vi lave en række arrangementer og 
aktiviteter der henvender sig til børn og unge i 
vores lokalforening. I den forbindelse vil vi 

arrangere hyggeaftner, udendørsaktiviteter, ministrantøvning med mere. 
Jeg håber at vi gennem JHUK kan skabe et godt fælleskab blandt de unge, 
og at de unge får glæde af at være en del af fælleskabet, så vi alle får det 
sjovt sammen. Jeg vil anbefale alle børn og unge mellem 5 og 30 år at 
udfylde indmeldingsblanketten til DUK, som arbejder med børne- og 
ungdomsarbejde i den katolske kirke i Danmark. Medlemskabet koster 75 
kr. om året, (dog fra 15 år – 100 kr.) og blanketten kan hentes i kirken og 
kan afleveres til præsten, David eller mig. Jeg håber at så mange så muligt 
vil udfylde blanketten og støtte DUK, som arbejder for at skabe fælleskab 
blandt børn og unge i Danmark. Jeg håber at både børn og forældrene vil 
bakke op om vores lokalforening, da det er vigtigt at have et godt fælleskab 
blandt børn og unge i vores menighed. - Der er dog ingen tvang til at man 
skal deltage i weekender som DUK arrangerer, men jeg håber blot at i som 
udgangspunkt vil være aktive lokalt.   

Med venlig hilsen Irene Shomari, formand. 

Jubelåret – en gammel jødisk tradition 

At paven fra tid til anden udråber et særligt år er ingen nyhed. I de senere 
år har vi blandt andet oplevet Paulus-året (2008-9), Præsternes år 
(2009-10) samt Troens år (2012-13). 
Barmhjertighedens år er dog noget helt særligt, fordi det er et såkaldt 
jubelår som kun sjældent finder sted. Det seneste jubelår var da Kirken 



fejrede 2000-året for Kristi fødsel, og før det var der ét i 1983, for at 
markere 1950-året for menneskenes forløsning, idet man mener at Jesus 
blev korsfæstet, døde og genopstod i år 33. 
Idéen med at udråbe jubelår, er ikke just et nyt påfund, men kan spores helt 
tilbage til jødisk tid. Særligt i 3. Mosebog, kap. 25, står der klart beskrevet 
hvordan der skulle udråbes et jubelår hvert 50. år, og at dette år skulle være 
særligt helligt. I jubelåret skulle fanges sættes fri og enhver gæld slettes. 
Således blev Israelitterne sat fri og kunne trygt vende hjem til deres land og 
familier. 
Jubelåret var et udtryk for at Gud både ville ”viske tavlen ren”, samt at vise 
os at alt det skabte i sidste ende tilhører Gud snarere end menneskeheden. 
Særligt blev jubelåret en måde at vise, at vi mennesker ikke kan klare os 
særligt længe uden Guds nåde og barmhjertighed. 
I Kristendommen er det faktisk først sent i middelalderen at det første 
jubelår, som vi kender dem i dag, bliver udråbt. Det skete den 22. februar 
1300 da pave Bonifatius VIII udråbte et jubelår. Det betød blandt andet at 
de der tog til Rom for at besøge apostlene Peters og Paulus’ grave, ville 
modtage en særlig aflad. Jubelåret i år 1300 blev en så stor succes, at det 
hurtigt blev starten på en ny tradition i Kirken. Den store succes i Rom 
tilskriver historikerne delvist de mange pilgrimmes interesse i at opnå aflad 
for deres synder. Siden år 1300 er jubelårene med jævne mellemrum blevet 
udnævnt, og til trods for interessen i at opnå aflad, var det dog ikke 
nødvendigvis det eneste der betød noget for de mange pilgrimme, som tog 
hele vejen til Rom fra store dele af Europa. 
Pilgrimsturene, som her i Vesten begyndte at blive populære allerede i det 
8. århundrede, var dengang som nu en måde hvorpå de troende nemlig 
kunne foretage en dyb rejse ind i troen, som således var med til at styrke 
den enkeltes forhold til Gud. Som troende er vi i denne verden på vej mode 
Gud, som vi jo håber at vi bliver forenet med i Himlen. En pilgrimstur til 
hellige steder som f.eks. Rom eller det Hellige Land, ikke alene helliggør 
og styrker os i troen, men på en særlig måde hjælper de os til i endnu større 
grad at takke Gud for den barmhjertighed og frelse, som Han ønsker at give 
os del i. 

Tekst: Diakon Jan Hansen 
  





Kirkekalender for december 2015
Faste messetider hvor intet andet er nævnt 
Tirsdag kl. 09.00.  
Onsdag kl. 19.00 med rosenkrans kl. 18.30. 
Torsdag kl. 17.00 med tilbedelse kl. 16.30.  
Mulighed for skriftemål kl. 16.00-17.00 alle torsdage i Barmhjertighedens År.  
Fredag kl. 09.00.  
Se evt. ændringer på Kirkens hjemmeside: www.katolsk-randers.dk
Tor 03.12 Tilbedelse kl. 16.30. Messe kl. 17.00. Menighedsrådsmøde kl. 18.
Fre 04.12 Messe kl. 09.00. Jesu Hjerte Andagt kl. 16.00-17.00. Tilbedelse 

med efterfølgende andagt (ingen messe).                                                                                                                                                                                                                                                        
Lør 05.12 Børneundervisning kl. 10-12.
Søn 06.12 2. søndag i Advent. Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe. 

Børneaktiviteter (klippeklistre/øvning for ministranter)
Tir 08.12 Jomfru Marias uplettede undfangelse. Stille bøn mel. kl. 12-13.  

Barmhjertighedens ekstraordinære år indledes. Messe kl. 9.00
Tor 10.12 Seniorklub kl. 14.30. Juleafslutning.  

Tilbedelse k. 16.30. Messe kl. 17.00.
Søn 13.12 3. søndag i Advent. Højmesse kl. 10.00.  

Diakon Jan Hansen fra Århus besøger os og prædiker. 
Kirkekaffe. 

Tir 15.12 Ungdomsmesse kl. 17.30-20.00 for unge 13-30 år.
Lør 19.12 Børneundervisning kl. 10-12.

Søn 20/12 4. søndag i Advent. Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe.  
Børneaktiviteter (pakkeleg – max 20,-).

Tor 24.12 Vigiliemesse kl. 23.00. Herefter ønsker vi hinanden glædelig 
jul ved en lille reception.

Fre 25.12 Juledag. Højmesse kl. 10.00. Herefter ønsker vi hinanden 
glædelig jul ved en lille reception. (Ingen messe 2. Juledag. )

Søn 27.12 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe.

Tor 31.12 Nytårsaftensdag. Taksigelsesmesse kl. 15.00. Herefter hilser 
vi nytåret velkommen ved en lille reception.

http://www.katolsk-randers.dk


Kirkekalender for januar 2016

Fre 01.01 Nytårsdag. Jesu Hjerte Andagt med tilbedelse  
kl. 16.00-17.00. Højmesse kl. 17.00.  
Festen for Jomfru Maria, Gudsmoder. 

Søn 03.01 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe.  
Børneaktiviteter (øvning for ministranter).

Tor 07.01 Tilbedelse k. 16.30. Messe kl. 17.00.  
Menighedsrådsmøde kl. 18.00.

Lør 09.01 Børn der går til undervisning: Tur ud i det blå (besøg andre 
kirker)

Lør 09.01 Højmesse i Grenå kl. 16.00.  
Læs mere på www.katolskgrenaa.dk

Søn 10.01 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe.  
Børneaktiviteter (leg og aktiviteter).

Lør 16.01 Børneundervisning kl. 10-12.

Søn 17.01 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe.  
Børneaktiviteter (øvning for ministranter).

Tir 19.01 Messe. 09.00. Ungdomsmesse kl. 17.30-20.00 (pakkeleg og info 
fra DUK’s årsmøde v. Irene og Leontine)

Tor 21.01 Seniorklub kl. 14.30. Tilbedelse kl. 16.30. Messe kl. 17.00.

Lør 23.01 Højmesse i Grenå kl. 16.00.  
Læs mere på www.katolskgrenaa.dk

Søn 24.01 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe. 
Børneaktiviteter (leg og aktiviteter).

Lør 30.01 Medarbejdersammenkomst.

Søn 31.01 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe. 
Børneaktiviteter (øvning for ministranter). 

www.katolsk-randers.dk

http://www.katolskgrenaa.dk
http://www.katolskgrenaa.dk
http://www.katolsk-randers.dk


Kirkekalender for februar 2016

Tor 04.02 Tilbedelse k. 16.30. Messe kl. 17.00.  
Menighedsrådsmøde kl. 18.00.

Fre 05.02 Messe kl. 09.00. Jesu Hjerte Andagt kl. 16.00-17.00. Tilbedelse 
med efterfølgende andagt (ingen messe).   

Fre 05.02 
Søn 07.02

Første kommunions-weekend på ØM-Borgen.

Lør 06.02 Børneundervisning kl. 10-12. For Mellemhold og Firmander

Søn 07/02 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe. 
Børneaktiviteter (leg og aktiviteter).

Ons 10.02 Askeonsdag. Messe kl. 19.00.  
Læs mere på www.katolsk-midt.dk 

Lør 13.02 Højmesse i Grenå kl. 16.00.  
Læs mere på www.katolskgrenaa.dk

Søn 14.02 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe. 
Børneaktiviteter (øvning for ministranter)

Tir 16.02 Messe kl. 09.00. Ungdomsmesse kl. 17.30-20.00.

Lør 20.02 Ingen undervisning. Vinterferie.

Søn 21.02 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe. 
Børneaktiviteter (leg og aktiviteter).

Tor 25/02 Seniorklub kl. 14.30. Tilbedelse kl. 16.30. Messe kl. 17.00.

Søn 28/02 Højmesse kl. 10.00. Kirkekaffe.  
Børneaktiviteter (øvning for ministranter)

www.katolsk-randers.dk
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