Kære medlem af Jesu Hjerte Menighed.
Her følger et par opdateringer:
Som alle er klar over, har Biskoppen pålagt alle menigheder at aflyse alle offentlige messer, møder,
undervisning og andre sammenkomster i menigheden. Derfor ligger vores menighed for tiden i
dvale.
Biskoppens meddelelse kan læses på Jesu Hjerte Kirkes hjemmeside: katolsk-randers.dk - både på
dansk og i oversættelse til engelsk og polsk.
Desuden meddeler p. Stefano på hjemmesiden følgende:
”BEMÆRK, præsterne er til stede på de sædvanlige dage og tidspunkter.
Du er velkommen til at kontakte præsten, have en samtale med ham eller gå til skriftemål.
Gør gerne brug af denne mulighed.”
Endvidere har man mulighed for at følge søndagsmessen i Domkirken via dette link:

https://www.katolsk.dk/den-katolske-kirke-idanmark/aktuelt/singlenews/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15683&cHash=e38cb18857
e5f347bbe48767f5b1180d
Messen sendes indtil videre hver søndag kl. 10.
Vi har naturligvis også aflyst den varslede arbejdsdag den 21. marts, og det har flere spurgt mere
ind til.
Derfor vil vi nu foreslå:
Hvis man har behov for at komme lidt ud i den friske luft, og hvis man savner at gøre nytte i forhold
til vores kirke, er man hjertelig velkommen til at besøge Mariahaven og måske udføre lidt
havearbejde, når man nu alligevel er der. Der er stillet en trillebør og enkelte redskaber frem, som
man kan finde under trappen over for døren ind til kirkens kontor. Hvis man luger og renser og
river, lægger man bare haveaffaldet i trillebøren og stiller den tilbage under trappen. Så vil der ske
det mirakuløse, at haveaffaldet vil blive fjernet inden for en kort tid.
Har man brug for at blive lukket ind i redskabsrummet, kan man ringe og aftale en åben dør med
enten p. Stefano (tlf. 91 45 76 15) eller med Anne (tlf. 22 73 98 94).

Indtil vi ses igen – måske om nogle uger – beder vi jer alle sammen om at passe rigtig godt på jer
selv og hinanden og følge myndighedernes anvisninger. Så har vi de bedste chancer for at komme
godt igennem en vanskelig og uvant periode.

Del meget gerne ovenstående oplysninger med andre medlemmer af menigheden, som måske ikke
er på maillisten, eller som måske ikke er så sikre i det danske sprog.

Vi ønsker jer alle sammen Guds velsignelse og sender jer mange varme hilsner.
På menighedsrådets vegne
Flemming Kurdahl.

Hellige Gudsmoder
Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt.
Vend dig ikke bort fra os,
når vi anråber dig i vor nød,
men fri os altid ud af alle farer,
du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.
Amen

