JESU HJERTE KIRKE
DEN ROMERSK-KATOLSKE KIRKE
I RANDERS OG OMEGN
SOGNEBLAD

FEBRUAR-MARTS

Et lys til åbenbaring for
hedninger.
Festen for Herrens fremstilling i
templet er kendt fra kirkens første
tider og man ved med sikkerhed, at
den er fejret i Jerusalem fra det 4.
århundrede.
Festen er også kendt under navnet
“Mariæ renselsesdag” Dette hænger
sammen med at den fejres 40 dage
efter Kristi fødsel. Efter moseloven
skulle en moder 40 dage efter sit
drengebarns fødsel gå til templet for
at blive renset.
I templet bliver Maria, Josef og
Jesus modtaget af Simeon som i
taknemmelighed over at se sin
frelser udbryder i den kendte
lovsang “Nunc dimittis” - “Herre nu
lader du din tjener gå bort i fred
efter dit ord” Denne lovsang
anvendes i tidebønnen komplet.
I Danmark kender vi også denne
festdag, som traditionelt fejres den
2. februar men som oftest må flyttes
til den nærmeste søndag, som
kyndelmisse.
Ordet “kyndelmisse” er en
fordanskning af det latinske udtryk
missa candelarum. På denne dag er
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det tradition at kirken velsigner de
lys der skal bruges i kirken. Det er
også en meget smuk tradition at
menigheden bringer lys, som de
ønsker at få velsignet og som så
anvendes i hjemmet. En
sammenhæng mellem de to fester,
Herrens fremstilling i templet og
missa candelarum, skal måske findes
i ordene fra Simeons lovsang “Et lys
til åbenbaring for hedninger og en
herlighed for dit folk Israel.”
Festen for Herrens fremstilling i
templet fejres den 5. februar ved
højmessen kl.10:00
En anden tradition der knytter sig til
kyndelmisse er, at man spiser
pandekager!
Historisk opskrift på kjørmespandekager:
Rør 20 g gær ud i 6 dl lunken mælk.
Kom 500 g bygmel, 2 piskede æg, 1
spsk. puddersukker og ½ tsk. stødt
kanel i dejen. Røres godt og stilles til
hævning et lunt sted i 2 timer. Bag
pandekagerne på en varm pande i
svinefedt. De skal være sprøde.
Server med sirup til – eller med
æbleflæsk.
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5/2 - Ministrantøvning for alle børn
og unge kl. 11.15-13:00 i Kirken.

Torsdag den 23. februar
klokken 14.
Tidligere folkekirkepræst, Hans
Christian Christensen vil fortælle om
sin vej ind i Den katolske Kirke, og
hans foredrag vil desuden fokusere
på Reformationen og oplagte
ligheder og forskelle på de to kirker,
i anledning af jubilæumsåret.

11/2 - FIFA turnering kl.10-16 i Jesu
Hjerte Kirke. Det koster 20 kr.
26/2 - Fastelavn kl.11:30-12:30.
11/3 - DUKs temadag. Kirkens tegn
på Guds nærvær. Tilmelding
nødvendig.
19/3 - Tilmeldinger samt reklame til
regional fodboldtunering i Horsens
uddeles.
26/3 - Ministrantøvning for alle
børn og unge kl. 11.15 - 13:00 i
Kirken.
Faste aktiviteter:
– Kirkekaffe + salg af kage: 2.
søndag i måneden.
– Børneaktiviteter 2. og 3. søndag i
måneden.

Sankt Knuds Selskab
Den hl. Messe i den ekstraordinære
form af den romerske ritus fejres
27/2 kl.19:00. Celebrant er p. Paul
Marx OMI.
Alle er velkomne.

Torsdag den 9. marts klokken
14.
Besøg på Ådalens Retrætecenter,
som ligger ved Ålum, cirka 15
kilometer vest for Randers.
Forstanderparret Heidi og Johannes
Lind Pedersen, vil fortælle os om
stedet og dets oprindelse. Det
trosmæssige grundlag er det kristne
økumeniske fællesskab – rækkende
fra den romersk katolske kirke over
folkekirken til frikirkerne.
Vi kører i private biler. Vi får kaffe
på Ådalen.
——————————————————15. ordinære bispesynode.
Synoden, der vil blive afholdt i
oktober 2018, vil have temaet ”De
unge, troen og at skelne kald”. I et
åbent brev til verdens unge, hvor
synodens tema præsenteres,
opfordrer pave Frans dem til at lytte
til Guds kald og hans invitation til
”at drage ud mod en fremtid som
nok er udvis, men som vil bringe en
sand virkeliggørelse, og som Han
selv vil lede jer til”. Paven henviser
til Jesu invitation til disciplene og
siger: ”Jeg indbyder jer til at lytte til

Guds stemme, som gennem
Helligåndens pust genlyder i jeres
hjerter”.
Som noget nyt bliver der som led i
forberedelserne til synoden i 2018
oprettet en hjemmeside, hvor unge
har mulighed for at bidrage med
deres tanker om den synodale
proces. Hjemmesiden bliver lanceret
i næste måned.

RIP
Pater Carroll Parker OMI
døde pludseligt den 27. januar. Han
blev født den 29. september 1936 i
USA og efter endt skoleuddannelse
1949-55 på Oblatfædrenes lille
seminar indtrådte han direkte hos
Oblatfædrene, hvor han aflagde sine
første løfter i 1956. Den 10.
september 1961 blev han viet til
præst, og efter 17 års arbejde i USA,
blandt andet som lærer på to
forskellige katolske gymnasier, kom
han i 1978 til kommunitetet i Herlev,
hvor han blev præst for de
engelsktalende grupper ved Vor Frue
Kirke i Herlev og ved
Sakramentskirken på Nørrebro. Fra
1981-84 var han sognepræst i
Randers og derefter 1984-88 i
Viborg-Lemvig. Da han var
reserveofficer i det amerikanske
militær siden 1967, gjorde han aktiv
tjeneste som militærsjælesørger for

de amerikanske tropper i Tyskland
et par uger om året, indtil sin
pension i september 1991. Han
vendte tilbage som præst for de
engelsktalende i København
1988-2013. Fra 2013 gik han på
pension. - Requiescat in pace.
Askeonsdag fejres den 1. marts
kl.19:00 i kirken.

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.
Danske Bank reg.nr. 1551 konto 4710507473.
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

