SCT. JOSEFS KIRKE
Nørregade 19-21, 8700 Horsens
www.sctjosef-horsens.dk
yderligere kontaktinformation: se bagside
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Torsdag

d. 4. feb.

Kl. 8.00

Skolemesse

Fredag
Lørdag

d. 5. feb.
d. 6. feb.

Søndag
Onsdag
Askeonsdag

d. 7. feb.
d. 10. feb.

Kl. 14-16
Kl. 13.30
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00

Fredag
Lørdag

d. 12. feb.
d. 13. feb.

Søndag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag

d. 14. feb.
d. 20. feb.
d. 21. feb.
d. 26. feb.
d. 27. feb.

Søndag

d. 28. feb.

Torsdag
Fredag
Lørdag

d. 3. marts
d. 4. marts
d. 5. marts

Åben Kirke
Førstekommunionsforberedelse
Søndagsmesse
Højmesse + kirkekaffe
Messe med askeindvielse og betegnelse med
askekorset. Begyndelsen af den 40 dages
bods- og fastetid til forberedelsen af påsken
Åben Kirke
Søndagsmesse
Kaldæisk messe
Højmesse + kirkekaffe
Søndagsmesse
Højmesse
Åben Kirke
Førstekommunionsforberedelse
Søndagsmesse
Kaldæisk messe
Højmesse + kirkekaffe
Vietnamesisk messe
Skolemesse
Åben Kirke
Jubelårsvalfart til Sct. Albani Kirke i Odense,
som begynder mellem kl. 10.00 og kl. 11.00.
Mere information andet steds i dette blad.

Faste- og
abstinensdag

Kl. 14-16
Kl. 16.00
Kl. 17.30
Kl. 10.00
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 14-16
Kl. 13.30
Kl. 16.00
Kl. 17.30
Kl. 10.00
Kl. 15.00
Kl. 8.00
Kl. 14-16
Kl. 10.00

(Ingen messe kl. 16.00 i Sct. Josef!)
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Søndag
Fredag
Lørdag

Søndag

d. 6. marts
d. 11. marts
d. 12. marts

Kl. 10.00
Kl. 14-16
Kl. 13.30

Højmesse
Åben Kirke
Førstekommunionsforberedelse

d. 13. marts

Kl. 17.30
Kl. 10.00

Kaldæisk messe
Højmesse

Ingen messe!

Sognepræsten har ordet:
Mange tak for julehilsner og julegaverne
Jeg vil gerne sige Tusind tak for de mange julehilsner og julegaver som jeg har fået til jul! Jeg blev oprigtigt
glad for den venlighed og opmærksomhed som blev mig til del i forbindelse med jul og Nytår.
Barmhjertighedens år
Vores bispedømme inviterer til en Jubel-års-valfart lørdag den 5. marts i Odense i anledning af
barmhjertighedens år.
Det tidligere program er ændret.
Valfarten begynder kl 10 i Odense ved Sct. Albani kirke. (Her er der toiletfaciliteter)
Derefter inviteres der til en kort korsvej langs Odense å og dagen afsluttes med en
valfartsmesse i Sct. Albani kirke, celebreret af enten biskoppen eller
generalvikaren. Mulighed for skriftemål. Husk madpakke til frokost!
Valfarten forventes at slutte kl. 15.30.
Vi efterlyser en tovholder i vores menighed, - muligvis du som læser dette nu - til at
hjælpe med vores forberedelser og planlægning f. eks af fælles kørsel m.m.
Vi ønsker at mange vil deltage og allerede nu sætter kryds i kalenderen
Denne dag er der ikke lørdagsmesse i vores kirke.
Ingen messe om lørdagen i marts måned
På grund af bl. a. jubelårsvalfart til Odense d. 5. marts og andre årsager, vil der i
marts måned ikke være messe om lørdagen kl. 16.00!
Korsvejsmeditation med tekst og billeder i kirken
Onsdag den 16. marts kl. 19.30 inviteres alle til en korsvejsmeditation i kirken. Til tekster til Jesu Kristi
korsvej vises der billeder fra korsvejen ved Pontchateau i Frankrig, som den hl. Louis-Marie Grignion de
Montfort (1673-1716) oprindeligt har ladet bygge. Det er udtryksfulde, mandshøje figurer, som gjorde et dybt
indtryk på mig for nogle år siden, da jeg besøgte stedet.
Thomas Birkheuser, sognepræst
Personalia
Dåb:
28.11.2015:

Oliwia Swiercz

Forældrene ønskes hjertelig tillykke!
Mulighed for modtagelsen af Forsoningens sakramente (skriftemål, “confession”)
i bods- og fastetiden 2016:
Dato

Tidspunkt

Sted

søndag den 14. februar

kl. 9.15 – 9.40

skriftestol

lørdag den 20. februar

kl. 15.00 – 15.40

kapellet

søndag den 21. februar

kl. 9.15 – 9.40

skriftestol

lørdag den 27. februar

kl. 15.00 – 15.40

kapellet

søndag den 28. februar

kl. 9.15 – 9.40

skriftestol

søndag den 13. marts

kl. 9.15 – 9.40

skriftestol

palmesøndag den 20. marts

kl. 9.15 – 9.30

skriftestol

Naturligvis kan du også modtage Forsoningens Sakramente på andre tidspunkter. Venligst kontakt
sognepræsten så vi kan aftale et andet tidspunkt – helst i god tid i forvejen! Ring venligst op eller send en
mail!
Vær opmærksom på, at det desværre ikke er muligt at komme til skrifte mellem skærtorsdag og
påskemandag (24. - 28. marts)!

Vedr. Renovering af
kirkens klokkeringeanlæg

Vi nærmer …
… os målet!!!

Der mangler kun ca. 10.000 kr. for at få klokkerne til at lyde igen.
Tak til alle, der indtil nu har støttet dette projekt og givet sin gave!
Nu handler det om at skaffe de sidste par tusinde kroner. Når det
er sket, kan vi begynde renoveringen af kirkens klokker og vores
3 klokker vil kunne høres igen.
Alle, der gerne vil give et bidrag til de sidste par tusind, vil
naturligvis være meget velkomne til det.
På næste side har vi beskrevet de muligheder, du har, for at bidrage
med din gave.
Uanset hvilken mulighed du vælger, går hele gavebeløb ubeskåret
til istandsættelse af vores klokker. Da projektet er godkendt af
bispekontoret er det også fritaget for afgifter til bispedømmets
fælleskasse og præsternes lønningskasse.
Menighedsrådet samt sognepræsten
v/ Sct. Josefs Kirke, Horsens,
siger mange Tak for din gave!

Indsamling til klokkerne, det sidste spurt
Du har følgende muligheder for at bidrage med en gave
til renovering af kirkens klokkeringeanlæg:
1. Du lægger din gave i en konvolut mrk. ”Klokker”, og lægger den i kollektkurven, giver den til
et medlem af menighedsrådet eller til præsten.
Beløbet er dog ikke fradragsberettiget.
2. Du overfører din gave mrk. ”Klokker” til menighedens konto i Danske Bank:
Reg: 1551 Konto: 5000 053 755.
Beløbet kan desværre ikke fratrækkes i skat.
3. Du overfører din gave mrk. ”Horsens: Klokker” til bispedømmets konto:
Reg.: 4183 Konto: 0005 001 471.
Her kan du opnå skattefradrag! For at opnå det, skal bispekontoret kende dit CPR-nummer.
Betaler du kirkeskat, kender bispekontoret dit nummer. Ellers skal du meddele bispekontoret
dit CPR-nummer, idet du angiver det f. eks. i tekstfeltet, når du overfører din gave.

Frivillig
Vi mangler en frivillig til at hjælpe med lettere rengøring
i sognehuset
en gang hver 3. måned.
Vi mangler en person til at stå for kirkekaffe ca. hver 5.
uge.
Henvendelse til Van Van eller Birgitte Boesen

Tovholder
Vi efterlyser en tovholder i vores menighed, - muligvis du som læser dette nu - til at hjælpe med vores
forberedelser og planlægning f. eks af fælles kørsel m.m. Meld dig gerne til sognepræsten.

KOMMENDE SJUK-AKTIVITETER
SJUK - Sct. Josefs Unge
Katolikker
DUKs lokalforening i Horsens
DUK lejrer og weekender?
Her har du alle DUKs nationale tilbud af
lejre og weekender. Du kan læse mere om
det enkelte arrangement på www.duk.dk

Kære alle sammen!
SJUK er endnu engang tilbage, og vi er klar på et nyt år med flere
spændende arrangementer, men forhåbentlig også flere nye som
har lyst til at være med i SJUK! Hvis du er blevet firmet og har lyst
til at være en del af et varmt fællesskab, er SJUK helt sikkert noget
for dig! At være en del af SJUK kommer ikke blot til at præge dit
trosliv, men det vil også give dig flere redskaber i livet, og du kommer med sikkerhed til at lære noget af at være med. I SJUK har vi
det bedste sammenhold, og vi er altid klar til at byde nye brødre
og søstre velkommen. Så kom og vær med!

”Fastelavn er mit navn… ”
Endnu engang er vi glade for at kunne invitere alle menighedens
børn, unge og familier til en hyggelig fastelavnsfest!
Festen finder sted d. 7. februar efter søndagsmessen. Som sædvanlig foregår festen i Sct. Ibs skoles gymnastiksal, hvor vi
SJUK’ere vil have pyntet rigtig flot op til tøndeslagning, spændende
konkurrencer og andre sjove lege. Der vil selvfølgelig også være
lækkerier som fastelavnsboller, saftevand m.m. Da det er en fastelavnsfest, skal I huske at klæde jer ud (hvis I har lyst). – der kåres 2
vindere! Denne hyggelige dag koster blot 25 kr. per. person.

Dygtige ledere
Fra d. 19. - 21. februar sender vi igen nogle af vores SJUK’ere afsted
til Ømborgen. De skal være deltagere på KLU (katolsk lederuddannelse)-weekenden. Her får de mulighed for at udvikle deres kompetencer som ledere, og de får også nogle midler, som de kan
bruge i det lokale arbejde – altså i SJUK. Vi ønsker dem en rigtig
god tur og glæder os til at høre om det hele!

Generalforsamling i SJUK
Søndag d. 28. februar afholder vi den årlige generalforsamling i
SJUK. Her ser vi på året der gik bl.a. i forhold til SJUKs arrangementer, økonomi m.m. Derudover skal der udvælges en ny formand, næstformand, suppleant, økonom osv.
Har I spørgsmål omkring DUK, SJUK og aktiviteterne for børnene og de unge i
Horsens, er I altid velkomne til at ringe til formanden Patrick Hoyos på 22 48 16
27 eller sende en mail til SJUK Horsens på horsens@duk.dk
Du kan læse mere om SJUK og vores aktiviteter på menighedens hjemmeside
www.sct.josef-horsens.dk eller på opslagstavlen i Kirken. Er du på Facebook, kan
du også finde os og tilmelde dig vores gruppe under ”SJUK Horsens”.

Kollekt

6000

Kollekt Skt. Josefs Menighed
september til og med december 2015

5000
4000
3000
2000
1000
0

Indsamlet til
Klokker
Missio
Peters penge
Caritas

kr. 5250,00
kr. 2085,00
kr. 2157,00
kr. 1708,00

Total i
September
Oktober
November
December

kr. 7.704,00
kr. 7.558,50
kr. 9.173,75
kr. 14.157,00

Kirkeskat
Alle voksne katolikker, der har en skattepligtig indkomst, er forpligtede til at betale kirkeskat.
Ligesom man i en familie eller i en forening bidrager til fællesskabet, skal også hvert enkelt
medlem af menigheden bidrage økonomisk til sognets og bispedømmets økonomi. Fra 2015
bliver 60% af kirkeskatten i sognet, 25% går til udgifterne for præsterne, 15% til bispedømmets
fælleskasse.
På www.sctjosef-horsens.dk/kirkeskat finder du bl. a. en folder ”Hvordan finder jeg ud af det
med kirkeskatten?”, som kan være dig til hjælp for bl. a. at finde ud af, hvor du finder din

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK
ANSGARSTIFTELSEN
KATOLSK BISPEKONTOR
GAMMEL KONGEVEJ 15
DK-1610 KØBENHAVN V

TELEFON
FAX
E-MAIL

(+45) 33 55 60 80
(+45) 33 55 60 18
BISPEKONTOR@KATOLSK.DK

Registreringsblanket

Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER og returner til bispekontoret eller dit lokale kirkekontor.
Efternavn:
For- og mellemnavne:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnummer og by:
E-mail:
Mobilnummer:

Andet telefonnr.:

Normalt bliver man registreret i den menighed, hvor man bor. Hvis du
ønsker at være tilknyttet en anden menighed – at løse sognebånd –
udfyldes denne rubrik.
Menighed:

Tilmelding til kirkeskatteordning for Den katolske Kirke
Jeg ønsker at bidrage med et beløb på kr. pr. opkrævning:
Bekræftelse: Dvs. min totale kirkeskat pr. år bliver i alt kr.:
Hver opkrævning skal trækkes på min konto i følgende måneder (sæt kryds):
Januar

April

Juli

Oktober

Februar

Maj

August

November

Marts

Juni

September

December

Beløbet skal trækkes første gang i måned:
Bankoplysninger

Registreringsnr.:

Kontonr.:

Undertegnede erklærer herved, at jeg ønsker at stå som medlem af Den katolske Kirke.
Jeg er indforstået med, at mit CPR-nr. samt ovennævnte oplysninger registreres i
bispedømmets medlemsregister.
Sted og dato:

Underskrift:

Generel information:
o Du kan til enhver tid ændre dit bidrag eller opsige kirkeskatteordningen igen.
o Det anbefales at bidrage med minimum 1 % af din skattepligtige indkomst.
o Dit bidrag er fradragsberettiget, og vil automatisk blive oplyst til SKAT. Du kan få fradrag for op til kr. 15.000 i
alt inkl. gaver til andre velgørende foreninger mv. (rubrik 55 på årsopgørelsen). Hvis du ønsker at bidrage med
et større beløb, kontakt bispekontoret for vejledning.
o Dit bidrag indeksreguleres hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3 %, og er vedtaget af Pastoralrådet.
o Du kan læse mere på www.katolsk.dk/skat

Tak for din tilmelding!

Tekst:Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag!.
Sognepræst: Pastor Thomas Birkheuser, Nørregade 21 A, 1, 8700 Horsens.
Tlf. 7562 5268 (tir – søn kl. 9.00 – 21.30, undt. mandage)
Kontortid/træffetid efter aftale.
E-mail: thb.sctjosef.horsens@gmail.com
Hjemmeside:
www.sctjosef-horsens.dk
Menighedsrådformand:
Birgitte Boesen
E-mail: birgitte.f.boesen@gmail.com
Postadresse: Menighedsrådet v/ Sct. Josefs Kirke, Nørregade 21 A, 1, 8700 Horsens
Udlejning af menighedslokalerne:
Henvendelse rettes til sognepræsten!
SJUK Horsens, formand Patrick Hoyos
Mobiltlf. 22481627,
SJUK Horsens, næstformand

E-mail: horsens@duk.dk

Peter Mai

E-mail: horsens@duk.dk

Redaktør menighedsbladet Anita Janssen
Kirkens Bankkonto

E-mail: jajunlim@post.tele.dk
Danske Bank 1551 - 5000 053 755

De næste blade udkommer
Fredag d. 26. februar. Deadline mandag d.22. februar kl. 19.00. Bladet er for både marts og april!
Fredag d. 29. april. Deadline mandag d. 25. april, kl. 19.00.
Fredag d. 27. maj. Deadline mandag d. 23. maj, kl. 19.00.

