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NYHEDSBREV EFTERÅR OG JUL 2022 
 
Kære Menighedsmedlemmer! 
 
Vi ønsker alle et glædeligt efterår og en berigende forberedelse til julefesten. Vi lever i en 
høsttid og bliver mindet om vores rolle som en del af skaberværket. I Danmark har høsten været 
god, og vi kan være taknemlige. Men store dele af verden lider nød og kalder på vores hjælp. 
Høsten må fordeles retfærdigt. Krigen i Ukraine har afskåret kornleverancer med sult til følge. 
Vi må bede om fred og retfærd til lands og til vands.                        Diakon Michael Münchow 
 
Almindelige messetider om søndagen indtil januar 2023 
Dansk messe:  Alle søndage kl. 10. 
Engelsk messe:  Alle søndage kl. 17.30. Rosenkrans fra kl. 17. 
Fransk messe: Alle søndage kl. 11.30. 
 
Messer og andagter i løbet af ugen: 
Mandage: Kristen meditation kl. 17. Dørene åbnes kl. 16.45. 
Tirsdage: Fransk messe kl. 17. 
Onsdage: Fransk messe kl. 8.45. 

Engelsk messe kl. 17. 
Torsdage: Tilbedelse på fransk kl. 19.30. 
Fredage: Sant’ Egidio Fællesskabets fredagsbøn 2. og 4. fredag i måneden kl. 18. 
 
Julen 2022 
Juleaften 24.12.: Engelsk messe kl. 15, Fransk messe kl. 18, Dansk messe kl. 23. 
Juledag 25.12.: Dansk messe kl. 10. Fransk messe kl. 11.30. Engelsk messe kl. 17.30. 
Nytårsdag 1.1.(søndag): Dansk messe kl. 10. Fransk Messe: 11.30 og Engelsk messe kl. 17.30. 
 
Første Kommunion 
Vi har igen et fint lille hold. Stella Sørensen underviser som de tidligere år, og vi glæder os over 
de unges deltagelse i forberedelsen og i menighedslivet. 
 
Firmelsesforberedelse 
Tilmelding sker ved henvendelse til sognesekretæren i Sankt Ansgar på mail 
sanktansgar@katolsk.dk. 
 
Familiemesser – Sidste søndag i måneden 
Familiemesserne ligger fremadrettet fortrinsvis den sidste søndag i måneden. Vi gør messen 
børnevenlig og byder på noget varmt at spise efter messen for hele familien. 
 
Mortensaften – Onsdag den 9. november med messe kl. 17 og spisning derefter 
Igen i år fejrer vi Mortensaften (bemærk at dette af praktiske grunde er aftenen inden selve 
Mortens aften). Vi tilslutter os den engelsksprogede messe kl.17 med sammenskudsgilde i 
krypten fra kl. 18. Sognet giver and og nøddesteg. I kommer med tilbehør: salater, 
grøntsagsretter, kager, eller hvad I nu har lyst til. Det plejer at passe alt sammen. Har du 
mulighed for at hjælpe til, kontakt da Kate Toft Madsen på ktm1956@gmail.com. En god 
opskrift til nøddesteg, eller anden vegetarisk festspise ville være kærkommen. 



Fælles rengøringsdag lørdag den 19.11. 
For forberedelse til julen plejer vi at samles til fælles rengøring af kirken. Det gør vi i år lørdag 
den 19.11. fra kl. 10. Vi slutter med fælles frokost, og det plejer at være både hyggeligt og 
mærkbart forfriskende. Tilmelding kan ske til: Sylvie Dauzat på sylviedauzat@hotmail.com.  

 
Klassisk kirkekoncert ’Hungry Stars’ til støtte for Sant’ Egidio lørdag d. 19.11. kl. 20 
Internationale professionelle musikere ledet af østrigske Kai Johannes Polzhofer giver gratis 
støttekoncert med musik af bl.a. Mendelssohn-Bartholdy og Bach med efterfølgende reception. 
Tjek www.facebook.com/events/1637903916624136/?ref=newsfeed og flyers i kirken. 
 
Grøn Kirke 
Sakramentskirken er fortsat en del af den fælleskirkelige bevægelse Grøn Kirke. Vores indsats 
gør sig gældende på en række områder fra brug af miljøvenlige rengøringsmidler til besparelser 
af forskellig karakter. Et særligt indsatsområde omhandler energi. Vi tilslutter os flere offentlige 
og private institutioners målsætning om at holde temperaturen indendørs på max. 19 grader 
celsius. Der fordrer opmærksomhed på vores varmeforbrug, og at vi alle undgår unødigt at 
skrue op for varmen. 
 
Ombygning 
Det meget omfattende byggearbejde, som har præget vores omgivelser i over et år nærmer sig 
sin afslutning. Derfor er tiden også inde til at tage fat på den indvendige renovering. Hertil kan 
vi se frem til, at størstedelen af lejligheden på 3. sal vil blive ombygget, så den kan anvendes af 
menigheden. Menighedsrådet er i færd med sammen med Bispekontoret at udarbejde og 
iværksætte en plan for dette arbejde, som også vil blive støttet af Bonifatiuswerk fra Tyskland, 
hvilket vi er meget taknemlige for. Bidraget fra Bonifatiuswerk er dog betinget af, at vi selv 
finansierer en del af omkostningerne. Derfor vil der blive iværksat en særlig indsamling i nær 
fremtid til støtte for etablering af nye menighedslokaler. 

 
Adventstid:  
 
Dagretræte på dansk afholdes lørdag den 3. december kl. 10-16.30 i Jesu Hjerte Kirke 
Igen i år tilbyder vi dagretræte i anledning af adventstiden og som forberedelse til julen. Årets 
tema er: Guds skabninger: Skabt til fred med os selv og hinanden - i et Europa præget af 
krig og uro. Retræten finder sted i samarbejde mellem diakon Michael Münchow, vores 
åndelige vejleder, Kate Toft Madsen og sognepræst p. Tomaz Majcen OFM Conv. Der vil 
derfor være god mulighed for individuelle samtaler på selve dagen. Der vil også være mulighed 
for skriftemål i løbet af dagen, som afsluttes med messe. Alle er velkomne. Yderligere 
information og tilmelding kan ske ved at kontakte Michael på: mimu@katolsk.dk.  
 
Advent day retreat in English will take in the crypt Saturday November 26th 
 
Tilbedelse med messe og mulighed for skriftemål alle fredage i adventstiden kl. 17-18. 
Som noget nyt tilbyder vi i år at samles til tilbedelse med efterfølgende messe alle fredage fra 
den 25.11. til 23.12. Der vil også være mulighed for skriftemål.  
 
Optakt til julen 
Der vil være særlig familiemesse med besøg af Sankt Nikolaus søndag den 4. december. Alle er 
velkomne og især familier med børn. 
Der fejres messe med Luciaoptog søndag den 11. december. 
 
 

Sidst revideret den 3. november 2022. 


