
  

MESSETIDER 
TILBEDELSE OG 

ROSENKRANS 
  

Messe på dansk  
Alle søndage kl. 10.00 

Alle tirsdage kl. 17.00 (undtagen den 28/2, hvor 
messen er kl. 18.15) 

Alle fredage kl. 17.30 
 

Tilbedelse og rosenkrans på dansk 
Alle tirsdage kl. 16.30 

Rosenkrans kl. 9.00 den første søndag i måneden. 
 

Tilbedelse i stilhed foran Det hellige 
Sakramente 

Alle fredage kl. 16.30 – 17.20 
 

Messe på engelsk 
Søndagene den 5/2 og den 26/2 kl. 16.30 

 

Messe på kroatisk 
Søndag den 17/2 kl. 17.00 

 

Messe på polsk 
Lørdag den 22/2 kl. 17.00 

 

Messe på vietnamesisk 
Lørdag den 18/2 kl. 15.30 

 

INDSAMLING TIL  
RESTAURERING AF MOSAIKVINDUET! 

 

Det store mosaikvindue mod Sct. Michaels gade er blevet 
knust ved stenkast. Blyet, som har holdt glasmosaikken 

sammen gennem mere end 130 år, er stærkt forvitret og skal 
udskiftes. Men det bliver dyrt! Det vil koste omkring 500.000 

kr. 
 

Stor eller lille, tak for enhver gave, der indbetales 

kontonummer: 4183-0005001471. Angiv teksten 

“Indsamling 1046-SG19”. Kontoen er oprettet af 

Ansgarstiftelsen. Hvis I opgiver jeres cpr.nr. vil der automatisk 

ske et fradrag i jeres skat efter de gældende regler. De indsatte 

penge går ubeskåret til dette projekt. 

Et skapular er blandt andet et tegn på: ”At man er 
åben for Guds vilje, lytter opmærksomt til hans ord i 
Bibelen, ofte tager imod sakramenterne, lever et liv i 

bøn og i Guds nærvær, i solidaritet med vore 
medmennesker” (jf. www.karmel.dk) 

EN AFTEN OM SKAPULARET 
 
Tirsdag d. 28.  
februar kommer  
P. Daniel Steiner  
Ebert og holder  
oplæg om det  
brune skapular  
i vores 
menighedslokale.  
 

Han vil fortælle, hvad skapularet er, hvordan det er 
forbundet med karmeliterordenen, og hvordan du kan få 

et. 
 

Programmet for eftermiddagen/aftenen er som følger: 
 

16.30-17.15 - Tilbedelse af det allerhelligste Sakramente, 
rosenkrans og skriftemål 

 

17.15-18.00 - Oplæg/katekese 
 

18.15 - Messe og iklædning af skapularet 
 

19.00 - Mad, kaffe/kage og hygge 
 

Kom og vær med til en interessant begivenhed, hvor vi i 
fællesskab vil lære en masse om et af den katolske Kirkes 

sakramentaler, det brune skapular. 
 

Det er i øvrigt piv-gratis :) 
 

ASKEONSDAG 
Fastetiden indledes askeonsdag 
den 22/2. For alle voksne og raske 
katolikker er det en fastedag med 
en særlig forpligtigelse til at tænke 
på de fattigste.  

 

Kl. 19.00 vil der være messe med                           
uddeling af askekors. Her vil de              
manende ord lyde: ”Omvend dig          
og tro på evangeliet.” 

 

Asken laves af de velsignede palmegrene, som blev uddelt i 
forbindelse med messen palmesøndag 2022. Tak, om I vil 
aflevere disse palmegrene i kirken senest søndag den 19/2. 

 



 

FASTELAVSMESSE- OG FEST 
 

Børn, unge, voksne, ældre...  

kom frit, kom frejdigt! 
 

For snart er der Fastelavnsmesse- og 

fastelavnsfest i og for Sct. Michaels Kirke og 

menighed. 

 

ALLE er velkomne!  

 

Dog er alle  

familier, der har  

fået et barn  

døbt inden for  

det sidste år,  

og som har haft 

en særlig  

dåbsdråbe  

hængende oppe  

ved Mariastatuen, 

særligt indbudt. 

 

Efter messen slår børn og unge/voksne katten af 

tønden, indtil kattekonge og kattedronning er 

kåret og kronet. 

 

Kom hjertens gerne udklædt! 

 

Arrangementet finder sted søndag den 19/2 kl. 

10.00, hvor vi begynder med messe. Derefter 

går vi over i hallen og fortsætter dagen. 

 

Medbring hjemmelavet eller købt mad til så 

mange, som I kommer – altså jeres egen 

familie/gruppe. Al maden sættes på en fælles 

buffet, så vi deler med hinanden. 

 

Der vil kunne købes drikkevarer i hallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITAS gruppen vil stå for salg af 

fastelavnsboller/kaffe/te til fordel for – ja, 

CARITAS  
 

HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET  
OG VELSIGNELSE AF LYS 

 

Søndag den 5. februar hører vi om, hvordan Maria 
og Josef 40 dage efter Jesu fødsel tager ham med op 
til templet for hellige ham for Herren. 
 

I templet møder de den 
gamle Simoen, der har 
oplevet så uendeligt 
meget mørke i sit liv, 
men som var blevet 
lovet, at han ikke skulle 
dø, førend han havde set 
Guds afgørende 
indgriben i verden. 

 

Da Simeon ser det lille Jesusbarn, fyldes han med 
glæde. Han tager barnet i favn og siger de fantastiske 
ord:  ”Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred 
efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du 
har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for 
hedninger og en herlighed for dit folk Israel.” 
 

Ja, et lys for alle folkeslag! Med inspiration i disse ord 
er det en gammel tradition, at man denne søndag får 
velsignet alle de stearinlys, som man bruger 
derhjemme det næste års tid. 

 

Køb derfor gerne rigeligt ind medstearinlys og 
læg dem foran alteret. De vil så blive velsignet. 

Herefter tager man de velsignede lys med hjem. 
 

DEN HELLIGE BLASIUS 
OG HANS FORBØN 

 

Efter messen den 5. februar kan man komme op 
og få Den hellige Blasius’ velsignelse. 
 

Den hellige Blasius  
var eremit og  
biskop i Sebaste i  
Armenien. Under  
kristenforfølgelsen  
i 300-tallet, flygtede  
han udi ørkenen,  
hvor han opholdt  
sig i 7 år. Han led martyrdøden i år 316 under Kejser 
Licinius  
 
Inden Blasius blev biskop var han ifølge traditionen 
læge. Han er derfor blevet lægernes skytshelgen. Han 
er en af de 14 nødhjælper, og på grund af arten, af de 
mirakler han tilskrives, anråbes han særligt ved hals- 
og hudsygdomme. 
 
Herfra stammer den stadigt eksisterende skik, der 
kaldes "Blasius-velsignelsen", hvor man på hans 
forbøn beder Gud om at blive befriet fra ”al sygdom 
i halsen og ethvert andet onde.”  



 

PÅ VEJ MOD EN  
MERE ÅBEN KIRKE 

 
Efter et par uheldige episoder med manglende respekt 
for alter og kirkerum måtte  
menighedsrådet for tre-fire  
år siden helt aflåse vores  
kirke i dagtimerne.  
 
Men det er selvsagt hverken  
godt eller særligt katolsk!  
Alle skal jo helst have  
adgang til kirken og til Jesu  
helt sanselige nærvær i  
tabernaklet i løbet af ugen. 
 
Derfor har menighedsrådet  
arbejdet på en løsning, der  
ville gøre det muligt for i  
hvert fald medlemmer af menigheden at have daglig 
adgang til kirken, uden at det gik alt for meget ud over 
sikkerheden. 
 
Løsningen, som vi arbejder på, er, at vi i løbet af 
februar måned vil få installeret en særlig lås med en 
firecifret kode i døren ud mod menighedssalen. 
 
Koden vil med jævne mellemrum blive ændret i 
forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, hvori 
koden vil blive meddelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er blevet lovet, at vi kan få en lås med messing 
overflade, så den passer til de øvrige låse og håndtage i 
kirken. 
 
I løbet af februar måned håber vi på at få den nye 
kodelås installeret.  
 
Så snart vi har fået den nye kodelås installeret vil 
vi offentliggøre koden, så så mange som muligt får 
muligheden for at komme forbi kirken og bruge noget 
tid på bøn, på eftertænksomhed, på at få lidt fred i 
sjælen og på at være sammen med Jesus. 

 

OM VIGTIGHEDEN  
AF EN ÅBEN KIRKE 

 
Jesus selv inviterer os ind i sit nærvær i kirken. Kirker 
er derfor ikke døde men levende huse, siger Pave 
Benedikt i en prædiken.  
 

Pave Benedikt skriver:  
”Gud er ikke det store  
ukendte, som vi kun svagt  
kan forestille os. Vi  
behøver ikke frygte, som  
hedningerne gør, at han  
måske er lunefuld og  
blodtørstig eller for langt  
væk eller for storslået til  
at høre mennesket.  
 

Han er der, og vi ved altid, hvor vi kan finde ham, 
hvor han lader sig blive fundet og venter på os.  
 

I dag skal vi endnu engang lade dette bundfælde sig i 
vore hjerter: Gud er nær. Gud kender os. Gud venter 
på os i Jesus Kristus i det Hellige Sakramente.  
 

Lad os ikke lade ham vente forgæves! Lad os ikke, 
gennem tankeløs adspredelse og sløvhed, forbigå den 
største og vigtigste ting, livet tilbyder os.  
 

Dagens læsning burde minde os om det vidunderlige 
mysterium, som holdes nært inden for vore kirkers 
mure.  
 

Lad os ikke gå ubetænksomt forbi det. Lad os tage os 
tid i løbet af ugen til, i forbifarten, at gå ind og 
tilbringe et øjeblik sammen med Herren, som er så 
nær.  
 

I løbet af dagen skal vore kirker ikke have lov til at 
være døde huse, som står tomme og tilsyneladende 
nyttesløse hen. Jesu Kristi invitation lyder altid fra 
dem. Dette hellige nærvær er altid levende i dem. Det 
kalder altid på os og inviterer os indenfor.  
 

Det er det, som er så skønt ved katolske kirker, at 
inden i dem er der på en måde altid tilbedelse, fordi 
Herrens eukaristiske tilstedeværelse altid dvæler i 
dem.” 

 


