
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Fredag d. 26. feb. Kl. 14-16 Åben Kirke 

Lørdag d. 27. feb. Kl. 13.30 

Kl. 16.00 

Førstekommunionsforberedelse 

Søndagsmesse 

 Søndag d. 28. feb. Kl. 10.00 Højmesse + kirkekaffe 

9 Torsdag d. 3. marts Kl. 8.00 Skolemesse 

Fredag d. 4. marts Kl. 14-16 Åben Kirke 

 Lørdag d. 5. marts Kl. 10.00 Jubelårsvalfart til Sct. Albani Kirke i Odense, 

som begynder mellem kl. 10.00 og kl. 11.00. 

Mere information andet sted. 

(Ingen messe kl. 16.00 i Sct. Josef!) 

 Søndag d. 6. marts Kl. 10.00 Højmesse + kirkekaffe 

10 Fredag d. 11. marts Kl. 14-16 Åben Kirke 

 Lørdag d. 12. marts Kl. 13.30 

 

Kl. 17.30 

Førstekommunionsforberedelse 

Ingen messe 
Kaldæisk messe 

Søndag d. 13. marts Kl. 10.00 Søndagsmesse + kirkekaffe 

 Onsdag d. 16. marts Kl. 19.30 Korsvejsmeditation (Tekst+billeder) i kirken 

11 Fredag d. 18. marts Kl. 14-16 Åben Kirke 

 Lørdag d. 19. marts  

Kl. 17.30 

Ingen messe 
Kaldæisk messe 

 Søndag 

Palmesøndag 

d. 20. marts Kl. 10.00 Højmesse med palmeindvielse i skolegården 

og fejring af Jesu indtog i Jerusalem + 

efterfølgende kirkekaffe 

12 Torsdag 

Skærtorsdag 

d. 24. marts Kl. 19.00 Jesu indstiftelse af altrets og ordinationens 

sakramenter. Højtidelig messe. Bagefter 

tilbedelse indtil kl. 22.00. (Ingen mulighed 

for skriftemål!!!) 

Fredag 
Langfredag 

d. 25. marts Kl. 15.00 Jesu død og ophøjelse på korset. Liturgisk 

gudstjeneste. (Ingen mulighed for 

skriftemål!!!) 

Lørdag 
Påskelørdag 

d. 26. marts Kl. 15.00 

Kl. 21.30 

 

 

 

Kaldæisk Påske Højmesse 

Jesu overgang fra død til opstandelse. 

Højtidelig påskenatliturgi med tænding af 

påskelyset ved bålet, påskelovsang, læsninger, 

fornyelse af dåbsløfter, påskehøjmesse. 

Kaldæisk Påske Højmesse 

 Søndag 
Påskedag 

sommertid!!! 

d. 27. marts Kl. 10.00 Jesu herlighedsfulde opstandelse. Højtidelig 

påskemesse 

13 

 

Mandag 
2. påskedag 

d. 28. marts Kl. 11.00 Tamilsk messe 
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Sognepræsten har ordet: 

Barmhjertighedens år 

 

Vores bispedømme inviterer til en Jubelårsvalfart lørdag den 5. marts i Odense i 

anledning af barmhjertighedens år. 

Valfarten begynder mellem kl 10 og kl. 11 i Odense ved Sct. Albani 

kirke. 

Derefter inviteres der til en kort korsvej langs Odense å. 

Fra kl. 12 – 13.45 er der mulighed for tilbedelse og skriftemål. 

Kl. 14 er der en valfartsmesse i Sct. Albani kirke, celebreret af 

biskoppen. 

Der bliver solgt kaffe, te og vand. Den medbragte frokost indtages 

i skolens gymnastiksal, hvor der også er toiletfaciliteter.  

Valfarten forventes at slutte kl. 15.30.  

Yderligere oplysninger fås hos Van Van Tran! Tilmelding på opslagstavlen. 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 arrangementer i kirken, vil 

der i marts måned ikke være messe om lørdagen kl. 16.00! 

 

 

 
Invitation 

onsdag den 16. marts kl. 19.30  

inviteres alle til en korsvejsmeditation i kirken.  

Til tekster til Jesu Kristi korsvej vises der 14 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. 

 



 

Regnskab 2015 og budget 2016 

På kommende menighedsrådsmøde d. 1. marts skal menighedsrådet godkende både regnskabet 

for 2015 og budget for 2016 og efterfølgende sende det til bispekontoret i København.  

Menigheden vil blive informeret om menighedens økonomi m. m. på et møde i forbindelse med 

kirkekaffen,  dato er ved redaktionens slutning  endnu ikke bestemt. 
 

”Spørg præsten!” – for alle unge i 7., 8. og 9. klasse 

Lørdag d. 2. april vil jeg gerne invitere alle unge som går i 7., 8. eller 9. klasse til en spørgetime. 

Her er alle unge i ovennævnte klassetrin velkommen til at spørge om alt, som har med vores tro og 

trospraksis at gøre.  

Måske har du nogle spørgsmål, som du gerne vil have svar på. – ”Hvorfor skal vi tro”, ”hvorfor skal 

vi i kirken”, ”hvorfor skal vi gøre sådan og sådan”, ”Hvad betyder det”? Måske bliver du også ind i 

mellem spurgt af dine kammerater ang. tro eller kirken og du ved ikke rigtigt, hvordan og hvorledes 

du bedst kan svare. – Under denne ”spørgetime” får du mulighed til at stille spørgsmål til mig som 

præst og - forhåbentligt – får du svar. Du må gerne tage dine kammerater med, som måske også 

kunne være interesseret.  

Vi begynder kl. 13.30 og slutter ca. kl. 15.00. Vi mødes i skolegården. 
 

Førstekommunion 

Søndag, den 1. maj vil børn fra vores menighed under højmessen kl. 10.00 for første gang modtage 

Vor Herre Jesus Kristus i den hl. Kommunion under brødets og vinens skikkelse. Efter højmessen 

vil der være reception, hvor menigheden kan lykønske børnene og deres forældre. 
 

… og til sidst: Renovering af kirkens klokkeringeanlæg 

Den 5. februar hvert år mindes Kirken den hl. jomfru og martyr Agathe. Efter en legende med flere 

variationer fortælles det, at hun efter mishandlingerne led martyrdøden i det 3. århundrede. Efter 

Donald Attwaters helgenleksikon, ”fortælles det, at hendes bryster blev skåret af, og som et lidt 

ejendommeligt resultat heraf fremstilles hun ofte i kunsten som bærende dem på et fad. Brysterne 

kan forveksles med klokker, og det har ført til, at Skt. Agathe blev skytshelgen for klokkestøbere.” 

(D. Attwater, Helgenleksikon, Katolsk Forlag 21998, s. 26)  

Netop den 5. februar begyndte klokkefirmaet Thubalka med istandsættelsesarbejdet for vore 3 

klokker. De dele, der skal til videre behandling hos Thubalka, tog 2 af firmaets medarbejdere med. 

Menighedsrådet havde på sit møde den 3. februar besluttet at sætte arbejdet i gang. Det har været 

muligt, fordi vi på mødetidspunktet kun manglede få tusind kroner. Siden vores sidste opråb midt i 

januar, at der kun manglede ca. 10.000 kr., kom der igen en del penge ind, således at vi i skrivende 

stund kan konstatere, at vi er kommet i målet.  

En kæmpe stor Tak til alle, der med små eller store bidrag har støttet vores projekt! Vi begyndte 

med indsamlingen først omkring maj/juni sidste år, og det er flot klaret af menigheden at samle de 

manglende 80.000 kr. ind som anden halvdel af den gave på 80.000 kr., som menigheden allerede 

havde fået til projektet før vores egen indsamling begyndte.  

Naturligvis bad vi under messen d. 5. februar om den hl. Agathes forbøn for at vores projekt må få 

en god afslutning. 

Hvornår klokkerne ringer igen, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige.  
 

Thomas Birkheuser, sognepræst 

 



Særlige messe- og gudstjenestetider i den Stille Uge og i Påsken 

Som pave Frans, over for journalisterne i 2013, engang har sagt, er ”kirken Guds folk, Guds hellige 

folk, som baner sig vej frem til at møde Jesus Kristus.” I påskehøjtiden, dagene: Skærtorsdag, 

Langfredag, Påskelørdag, har vi igen mulighed for at møde Jesus Kristus på en særlig måde. I 

disse dage fejrer vi den vigtigste fest i den kristne kirke: Vor Herres Jesu Kristi lidelse, hans død 

på korset og hans sejrige opstandelse fra de døde. Disse dage kan ikke adskilles fra hinanden, 

men hænger uløseligt sammen, selvom de er fordelt på 3 dage. I de følgende 50 dage – fra 

påskesøndag til pinse – fejrer vi Jesu opstandelse: Påske! Døden er overvundet – Livet i Gud har 

sejret – ikke noget kan adskille os fra Kristi kærlighed! 

Med palmesøndag træder vi ind i denne vidunderlige – stille - uge, hvor vi fejrer dette vor 

frelses mysterium, og som alle er hjertelig inviteret til: 

Søndag 20. marts: Palmesøndag kl. 10.00: 

Palmeindvielse i skolegården (ved godt vejr) og fejringen af Jesu indtog i Jerusalem med procession 

til kirken. Optakt til den Stille Uge med læsningen af lidelseshistorien. 

Torsdag 24. marts: Skærtorsdag kl. 19.00: 

Jesu indstiftelse af altrets og ordinationens sakramenter. Højtidelig messe. Ved messen slutning 

bæres sakramentet til ”Gethsemane Have” (”sidealtret”). Der er der mulighed for tilbedelse indtil kl. 

22.00. Ingen mulighed for skriftemål! 

Fredag 25. marts: Langfredag kl. 15.00: 

Jesu død og ophøjelse på korset. Liturgisk gudstjeneste med Jesu lidelseshistorie, korsets hyldning, 

store forbønner og altergang. Ingen mulighed for skriftemål! 

Lørdag 26. marts: Påskelørdag kl. 21.30: 

Jesu overgang fra død til opstandelse. Højtidelig påskenatliturgi med tændingen af påskelyset ved 

bålet udenfor, påskelovsang (Exultet), læsninger, fornyelse af dåbsløfter, velsignelse af vandet, 

messe.  

Søndag 27. marts: Påskesøndag kl. 10.00: 

Højtidelig påskemesse 

Mandag 28. marts: 2. påskedag kl. 11.00: 

Tamilsk messe 

 

Mulighed for modtagelsen af Forsoningens sakramente 

(skriftemål, “confession”) i bods- og fastetiden 2016: 

Dato Tidspunkt Sted 

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)! 



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 
skattepligtige indkomst på skattekortet. Denne folder findes også i en af våbenhusets 
informationsbokse. 
Birgitte Boesen, menighedsrådsformand 

 

 

 

Forskelligt fra  www.katolsk.dk : 

Kvindernes Internationale Bededag 
 

Fredag den 4. marts 2016 fejres Kvindernes Internationale Bededag over 
hele verden. Temaet for dagen er ”Tag imod Guds rige ligesom et barn”  

 

 

 

”Kære pave Frans” – paven besvarer spørgsmål fra børn i ny bog 

30 børn fra hele verden har bl.a. spurgt paven om 

hvad Gud gjorde inden Han skabte verden, om onde 

mennesker har skytsengle, og hvad pave Frans ville 

være, da han var barn.  

Jesuitternes forlag i USA, Loyola Press, kontakte 
sidste år pave Frans og præsenterede bogidéen for 
ham. Jesuitter over hele verden skulle indsamle 
spørgsmål fra både katolske og ikke-katolske børn i 
aldersgruppen 6-13 år, og paven skulle så besvare 
spørgsmålene i en ny bog. Paven sagde ja og 
arbejdet begyndte.  

Læs mere på www.katolsk.dk 

http://www.katolsk.dk/
https://www.katolsk.dk/aktuelt/single-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=14498&cHash=ec799580de892f6879c0eff83cdc62c1
http://www.katolsk.dk/
https://www.katolsk.dk/aktuelt/single-news/?tx_ttnews[tt_news]=14498&cHash=ec799580de892f6879c0eff83cdc62c1
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13 Mandag 

2. Påskedag 

d. 28. mar. Kl. 11.00 Tamilsk messe 

Fredag d. 1. apr. Kl. 14-16 Åben Kirke 

 Lørdag d. 2. apr. Kl. 13.30 

 

 

Kl. 13.30 

Kl. 16.00 

”Spørg præsten!” – for alle unge fra 7., 8. 

eller 9. klassetrin. Læs mere et andet sted i 

bladet!  

Førstekommunionsforberedelse 

Søndagsmesse 

 Søndag d. 3. apr. Kl. 10.00 Højmesse + kirkekaffe 

 Torsdag d. 7. apr. Kl. 8.00 Skolemesse 

14 Fredag d. 8. apr. Kl. 14-16 Åben Kirke 

 Lørdag d. 9. apr. Kl. 16.00 

Kl. 17.30 

Søndagsmesse 

Kaldæisk messe 

Søndag d. 10.apr. Kl. 10.00 Højmesse + kirkekaffe 

15 Fredag d. 15. apr. Kl. 14-16 Åben Kirke 

 Lørdag d. 16. apr. Kl. 13.30 

Kl. 16.00 

Førstekommunionsforberedelse 

Søndagsmesse 

 Søndag d. 17. apr. Kl. 10.00 Højmesse + kirkekaffe 

16 Fredag d. 22. apr. - Aben kirke aflyst 

Lørdag d. 23. apr. Kl. 16.00 

Kl. 17.30 

Søndagsmesse 

Kaldæisk messe 

 Søndag d. 24. apr. Kl. 10.00 Højmesse + kirkekaffe 

17 Fredag d. 29. apr. Kl. 14-16 Åben Kirke 

 Lørdag d. 30. apr. Kl. 10.00 

Kl. 16.00 

Førstekommunionsforberedelse 

Søndagsmesse 

 Søndag d. 1. maj Kl. 10.00 Højmesse med førstekommunion; bagefter: 

Reception 
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Kollektbeløb for januar og februar 

 

Kollekt januar total: kr. 10,477,50  

Missio kollekt i januar: 1698,50 

 

Særlige kollekter 

d. 25. marts, Langfredag, er der kollekt for Det hellige Land 

 

d. 17. april, 4. søndag i Påsken, er der kollekt for bispedømmets teologistuderende 

 

 

 
 

 

Personalia 

Optagelse med firmelse i Kirkens fuldstændige fællesskab:  

10.01.2016: Peter Josiasen 

Vi siger hjertelig tillykke og velkommen i menigheden! 

 

Bisættelse/Begravelse: 

04.02.2016: Inger Lise Rasmussen Hansen 

19.02.2016: Anacorita Tabaoda Hornum-Pedersen 

De hvile i Guds fred 
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Korsvejsmeditation 
 

Onsdag 
16. marts kl. 19.30 

i kirken 
 

Til tekster til Jesu Kristi korsvej vises der billeder fra 
korsvejen ved Pontchateau, Frankrig, som den 

hl. Montfort oprindeligt har ladet bygge.  
Det er udtryksfulde, mandshøje figurer, som gjorde et 

dybt indtryk på sognepræsten, 
da han i 2009 besøgte stedet.  

 

Alle er velkomne! 
Sankt Josefs Kirke – Nørregade 19-21 A – Horsens 

www.sctjosef-horsens.dk 



DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK  
 

ANSGARSTIFTELSEN 
KATOLSK BISPEKONTOR TELEFON (+45) 33 55 60 80 
GAMMEL KONGEVEJ 15 FAX  (+45) 33 55 60 18 
DK-1610 KØBENHAVN V E-MAIL 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! 



En succesfuld fastelavnsfest! 
Der var en varm og hyggelig stemning i gymnastiksalen søndag d. 

7. februar. Hele 56 personer var mødt op til en sjov fastelavnsfest. 

Mange var udklædte, og humøret var højt. Traditionen tro var der 

tøndeslagning og kåring af både en kattekonge og en kattedron-

ning. Som noget nyt havde Mikael Schütt opstillet en photo-booth 

til glæde for børnene. Her kunne de få taget deres billede og der-

med bringe et glædeligt minde med hjem. Vi takker mange gange 

til dem, der deltog, og var med til at gøre dagen til noget helt sær-

ligt! 

 

Katolsk lederuddannelse (KLU) 
Amanda Vinther, Monica Mai og Zelda Rasamanickan fra SJUK tog 

til Ømborgen i Ry fra d. 19. – 21. februar for at deltage på KLU. Det 

var en lærerig og inspirerende weekend med fokus på DUKs års-

tema om barmhjertighed. Her fik de en forståelse for barmhjertig-

hed, hvorigennem vi mennesker møder Gud. Bl.a. hørte deltagerne 

forskellige oplæg, de læste i biblen om, hvordan Jesus var 

barmhjertig, de planlagde kommende arrangementer og dermed 

fik de flere redskaber til arbejdet i SJUK, men også nationalt i DUK. 

Kommende begivenheder 
 Filmaften d. 7. april  

 Oplæg omkring konflikthåndtering ved Patrick Hoyos d. 12. april 

 

Der vil komme flere oplysninger omkring begivenhederne så hold 

øje med opslagstavlen i kirken og på vores Facebook-side!  

 

Vi ses inden længe  

 

 
 

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  

Salige er de barmhjertige, for de skal 

møde barmhjertighed” (Matt 5,7) 

 

Barmhjertighed er en central del af vores 

tro. Både i vores handlinger overfor hinan-

den og i vores relation til Gud. Denne dob-

belthed udtrykkes i årstemaet; barmhjer-

tigheden overfor hinanden og den barm-

hjertighed Gud giver og møder os med. 

Pave Frans skriver i Misiricordiae Vultus 2: 

”Vi har altid brug for at dvæle ved barm-

hjertighedens mysterium, en kilde til 

glæde, ophøjet ro og fred. Vor frelse af-

hænger af den. Barmhjertigheden er det 

ord, der åbenbarer Treenighedens sande 

mysterium. Barmhjertigheden er den ulti-

mative og endelige handling hvormed 

Gud kommer os i møde. Barmhjertighed er 

den grundlæggende lov i hjertet på den 

person, der oprigtigt ser sine brødre og sø-

stre i øjnene. Barmhjertigheden bygger bro 

mellem Gud og mennesket og åbner vore 

hjerter for håbet om at være elsket trods 

vor synd. ” 

OM DE SENESTE BEGIVENHEDER 

 

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”. 



 

 
 

Tekst: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? 

 

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,    E-mail: horsens@duk.dk  

SJUK Horsens, næstformand Peter Mai E-mail: horsens@duk.dk  

Redaktør menighedsbladet Anita Janssen  E-mail: jajunlim@post.tele.dk  

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Thomas Birkheuser 

Kirkens Bankkonto   Danske Bank 1551 - 5000 053 755 
 

De næste blade udkommer 

Fredag d. 29. april. Deadline mandag d. 25. april, kl. 19.00. 

Fredag d. 27. maj. Deadline mandag d. 23. maj, kl. 19.00. 

Fredag d. 24. juni. Deadline mandag d. 20. juni, kl. 19.00. Bladet er for de tre sommermåneder juli, august og 

september. 
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http://www.sctjosef-horsens.dk/
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