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NYHEDSBREV VINTER OG PÅSKE 2023 
 
Kære menighed! 
 
I år er vi startet fastetiden onsdag d. 22. februar med askeonsdag. 'Ved fastetidens begyndelse' - 
det er et stikord, som får mange samvittighedsfulde kristne til at tænke på en forøget åndelig 
aktivitet. Man overvejer forsætter for fastetiden i form af offergaver og bodsøvelser. Man kunne 
indskrænke sit forbrug af alkohol og af søde sager? Man kunne i de kommende uger deltage i 
tilbedelsen, korsvejsandagt og messen hver fredag? Det er netop disse emner, Jesus i askeonsdags 
evangelium tager fat på (Mt 6, 1-6.16-18). I tre afsnit taler han om almisser, bøn og faste. Jesus 
vidste selvfølgelig, at almisse, bøn og faste var de klassiske udtryk for jødisk fromhed, og han 
kendte stedet fra Tobits bog, hvor ærkeenglen Rafael erklærer: »Rafael ... sagde: "Pris Gud, og tak 
ham for det gode, han har gjort mod jer, mens alle levende hører på, så de kan prise ham og 
lovsynge hans navn ... Bøn i oprigtighed og almisse med retfærdighed er bedre end uretmæssig 
rigdom; det er rigtigere at give almisse end at hobe penge op. Almisse redder fra døden og renser 
for al synd; de, som giver almisse, får et langt liv.'« (Tob. 12, 6-9). 
Skal de religiøse øvelser og de gode gerninger have værdi for Gud, skal de udøves med 
hengivenhed og uden selvhævdelse. Den venstre hånd må ikke vide, hvad den højre gør. Hvordan 
vi giver almisse, beder eller faster vedrører kun Gud. Lad os til sidst vende blikket mod os selv og 
spørge, om det vi har anklaget andre for, også findes hos os selv. Skal vi være helt ærlige, så vil vi 
formodentlig opdage mere, end vi synes om.  
I og jeres ønskes en god faste og en velsignet påske. 

pater Tomaž Majcen, sognepræst 
 
Liturgisk kalender: Søndage og andre mærkedage 
 
Dansk messe: Alle søndage kl. 10. 
Engelsk messe: Alle søndage kl. 17.30. Rosenkrans kl. 17. 
Fransk messe: Alle søndage kl. 11.30. Tirsdage kl. 17. Onsdage kl. 8.45 
 
Askeonsdag, 2. mar., Engelsk messe kl. 17, Dansk og fransk messe kl. 18.30. 
Palmesøndag, 2. apr., Dansk messe kl. 10; Fransk messe kl. 11.30; Engelsk messe kl. 17.30. 

 
Den stille uge og påske 
 

Skærtorsdag, 6. apr., Dansk messe kl. 16; Engelsk messe kl. 17.30; Fransk messe kl. 19.30 
Langfredag, 7. apr., Dansk liturgi kl. 15; Engelsk liturgi kl. 17.30; Fransk liturgi kl. 19.30 
Påskevigilie, 8. apr., Engelsk messe kl. 18., Fælles dansk & fransk messe kl. 21.30. 
Påskedag, 9. apr., Dansk messe kl. 10; Fransk messe kl. 11.30; Engelsk messe kl. 17.30. 
Anden påskedag, 10. apr., Dansk messe kl. 10. 
 
Kristi Himmelfart, 18. maj; Dansk messe kl. 10. 
 
Valfart til Åsebakken, 21. maj; Ingen dansk messe. 
 
Pinse, søndag d. 28.5.: Dansk messe kl. 10. 
2. Pinsedag, mandag d. 29.5.: Ingen dansk messe. 



Tilbedelse 
Som et nyt tilbud er kirken åben hver fredag kl. 17 for tilbedelse og bøn. Tilbedelsen efterfølges 
af en andagt eller messe. 
 
Korsvejsandagt i fastetiden 
Hver fredag kl. 17 er der i fastetiden efter tilbedelsen en korsvejsandagt med efterfølgende 
messe. Andagten bliver ledet af forskellige grupper fra menigheden, så vi får en righoldig 
fordybelse i Kristi lidelseshistorie på vejen mod fejringen af hans opstandelse. 
 
Meditation 
Der er fortsat meditation, som starter hver mandag kl. 17 og varer en halv times tid. Anden 
mandag i måneden er der efterfølgende refleksion i krypten. Gruppen er tilknyttet World 
Community for Christian Meditation (www.wccm.org) og har mødtes hver mandag i snart 10 
år. 
 
Sant’ Egidio 
Sant’ Egidio Fællesskabet er kommet godt i gang med deres bøn og øvrige aktiviteter, som 
beriger vort sogneliv og sætter fokus på samfundets nødlidende og udsatte. De fortsætter med 
deres bøn og har ændret ugedagen, så det fremover er hver 2. og 4. Mandag i måneden kl. 18. 
Fredag den 24. 3. forestår Sant’ Egidio korsvejsandagten med efterfølgende messe på engelsk. 

 
Fasteretræte 
Igen i år har diakon Michael Münchow tilbudt dagretræte i anledning af fasten og som 
forberedelse til påsken. Retræten fandt sted i samarbejde med sognepræst pater Tomaž Majcen 
og foregik lørdag den 11. marts 2023 kl. 10-16. Årets tema er: Hvad tørster vi efter? Retræten 
tog udgangspunkt i Jesu sidste ord til omverdenen i Johannesevangeliet: ”Jeg tørster!”, hvorpå 
han bliver tilbudt eddike. Vi kan som menighed bruge resten af fatentiden til at reflektere over 
vores eget gudsforhold, og hvad vi egentlig tørster efter i livet. 

 
Forårsrengøring: Vi indbyder til vores forårsrengøring for hele menigheden og alle 
sproggrupper: Lørdag d. 1. april kl. 10-12 med efterfølgende fælles frokost. Dette er lige inden 
påske, så kirken kan blive flot og dejlig at være i til højtiden. Alle er velkomne, og der er 
kræves ingen tilmelding på forhånd. Så bare mød op! 
 
Familiemesse 
Vi fortsætter traditionen med familiemesser. Familiemesserne ligger i udgangspunktet den 
sidste søndag i måneden. Vi hjælper børnefamiliernes travle dagligdag med at tilbyde et 
familievenligt middagsmåltid efter messen. 

 
Første kommunion 
Undervisning af dansksprogede børn, som skal modtage første kommunion varetages igen i år 
af Stella Sørensen, og vi har en fin lille gruppe godt i gang med at forberede sig. Selv Første 
Kommunion for den dansksprogede gruppe finder i år sted søndag d. 25. juni kl. 10. 
 
Den synodale vej 
Den synodale er godt i gang i Kirken over hele verden. Også i Sakramentskirken har vi drøftet 
kirkens fremtid. Det blev til en livlig og reflekteret diskussion, og vores bidrag er sendt videre 
til koordinering med landets øvrige sogne. 

 
Ombygning 
Som alle kan se og føle er den gennemgribende renovering af skolen nu fuldført. Vi skal også 
have renoveret vores del af huset og i særlig grad vores nye menighedslokale på 3. sal. 
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