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Præstens
Leder
Kære Menighed

i at tilbede ham igennem forskellige former for liturgi. Der var ingen
ansatte. Der var heller ikke så mange
frivillige medhjælpere. Jeg skulle
klare næsten det hele udover mine liturgiske tjenester. Der var heller ikke
nogen kirketjener/sakristan eller faste
ministranter. Jeg skulle klare det hele
undtagen kirkekaffen og katekesen.
Til jul 2018 sendte jeg en julehilsen til
alle vore nuværende frivillige medarbejdere, og det blev til 76 julekort. Vi
har nu medhjælpere i næsten alle områder, hvor vi ellers skulle have haft
en ansat. Det er Herrens plan og velsignelse for menigheden. Herren har
kaldet os. Vi er forskellige, og som St.
Paulus skriver, er vi alle givet forskellige nådegaver, som Herren bruger
efter sit behov. Vi bruger vores evner
til at opbygge menigheden ifølge Herrens vilje.

Jeg skriver denne besked den 2. marts
fra lufthavnen I Kangerlussuaq på en
flot og pragtfuld solskinsdag med minus 10 grader udenfor og med masser af sne. Jeg begyndte min rejse til
Nuuk den 1. marts, og da jeg landede
I Kangerlussuaq for at rejse videre
til Nuuk, fik jeg en SMS som sagde:
“din booking er ændret til i morgen kl.
15.25”. Jeg blev ikke skuffet men tog
imod den med glæde, fordi jeg altid
havde ønsket at blive der og opleve
stedet, når jeg rejste igennem Kangerlussuaq. Stedet er noget særligt, men
det er ikke så billigt. Tværtimod er det
meget dyrt. Men på den anden side
havde jeg nogle planer som jeg skulle
have gjort I Nuuk. Det hele blev ændret, men jeg fik noget, jeg ikke havde
planlagt, men som jeg altid havde ønsket at opleve. Det har været et af de
tidspunkter, hvor Herren har vist mig
sin magt og kraft. Nogle gange griber
Han ind i vores liv, og viser os, hvor
meget vi er afhængige af hans kræfter,
selvom vi måske er gode til at planlægge og allerede havde en anden
plan. Så er dette tidspunkt en invitation fra Herren til os om at sætte os ned
og meditere over, hvad det er, Herren
siger til os. Og mine tanker løb tilbage
til Lyngby for at se, hvorvidt Herren
velsigner vor menighed og griber ind I
menighedens liv og vækst.

Jeg takker særligt alle dem, der hjælper til på forskellige måder, for deres
indsats, og alle medlemmer for deres
bidrag til menigheden på forskellige
måder.
Jeg ønsker jer alle en glædelig Påske
og en god sommer! Må den almægtige
Gud velsigne og bevare os, og må den
Hellige jomfru Maria gå i forbøn for
os.
Pater Alren Soosaipilai OMI

Da jeg i 2015 kom tilbage til
menigheden, havde jeg ingen konkret
plan andet end at tjene menigheden
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Billeder fra Grønland som p. Alren netop lige har besøgt
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Sankt Knud Lavard Fest
På menighedsrådets møde den 22. januar 2019 blev det besluttet at indføre
en ny tradition i kirken.

klokken 11, for alle i menigheden, efterfulgt af en fest i menighedssalen.
Den engelske messe vil være aflyst.
Der vil under festen være mulighed
for flere slags medvirken og indslag.
Måske kan skolen også inddrages i
festen.

Vi ønsker at fejre kirkens egen helgen
Skt. Knud Lavard på behørig vis, men
da denne fest i den liturgiske kalender
oftest falder på en hverdag, er det ikke
praktisk muligt.

Alle gode forslag er velkomne. Mere
information vil tilgå, når datoen
nærmer sig!

Fra næste år vil festen derfor blive holdt
den 3. søndag i januar med en messe

Foto: Wiktor Pizyc

Foto: Wiktor Pizyc
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Kommunionsuddeling
Af Martin Ebert

Til Guds Hellige i skt. Knud Lavard
menighed.

Lad os da ikke være ulydige mod vor
Moder Kirken, men nøje agte på at
gøre alt i lydighed mod denne vore
vidunderlige moder som giver os alt
hvad vores sjæl behøver for at vandre
sikkert frem mod frelsen og dermed
undgå helvedes ild, lad os derfor give
agt på, hvad Hun byder os sine børn
at gøre for at kunne modtage Hendes
brudgom på den rigtige måde.

Elskede søstre og brødre lad os alle
bestræbe os på at elske Herren af hele
vores hjerte og således opfylde det
første og største bud og lad os ligeledes opfylde det nye bud at vi skal
elske hverandre således som Herren
har elsket os for disse to bud hænger
uløseligt sammen og kan kun efterleves ved at vi dør bort fra os selv og lader Helligånden udføre sit frelses værk
i os. Ved Hans virke i os kan Kristus
mennesket i vores indre udvikle sig og
springe af fryd således som Johannes
sprang af fryd i Elisabeths liv, da Herren kom til ham.

Herren Jesus Kristus elsker os så højt,
at Han sætter sit liv til for os og giver
sig til os i det Hellige offer. Han giver sig til hver og en af os, så at vi må
have nyt liv i os, ja evigt liv ved Hans
kød og blod. Læg mærke til dette, Han
giver sig til os, vi tager ikke selv, derfor er præsten inpersona Kristi, for det
er Herren selv, som giver sig til os i
eukaristien, både i brødets skikkelse
og i vinens skikkelse.Derfor kommer
de af os, der uvidende dypper hostien
i vinen, til at handle mod Herrens vilje og mod vor Moder Kirkens påbud.
Derfor, elskede brødre og søstre, lad
os hjælpe hinanden til at gøre Herrens
vilje og derfor stoppe med at dyppe
Herrens legeme (Hostien) i Hans blod
(vinen), da dette er forbudt af Kirken
og vores elskede apostel Biskop Czeslav Kozon.

For brødre og søstre, Guds elskede, vi
er jo i samme situation som Johannes
når vi kommer til Herren for at bringe
vores offer og takke Ham for Hans
offer i den Hellige eukaristi, for når
vi går frem gennem Kirken, springer
vores hjerter da ikke af fryd ved mødet
med Herren i den Hellige eukaristi.¬
Som Han kom til Johannes, båren i
sin moders skød, således kommer Han
til os i sin brud Kirkens hænder og
som Johannes var i sin moders skød,
således er vi i vor Moder Kirkens
skød.
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Corpus Christi Procession i Rom

Kristi legems og blods fest
Af P. Alren

Kirken fejrer Kristi legems og blods
fest, ”Corpus Christi fest” som det
lyder på latin, hvert år om torsdagen
efter Den hellige Treenigheds fest. I år
bliver det fejret her i Danmark søndag
den 23. juni, mens det bliver fejret i
kirkens liturgiske kalender torsdag
den 20. juni. Festen blev indført i den
liturgiske kalender først af pave Urban IV i det 13. århundrede, og pave
Clement V bekræftede festens fejring
rundt om i verden. Men det var Skt.
Juliana af Liège, som inspirerede kirken med sin respekt og sin tilbedelse af
den hellige nadver til det.

for og tro på nadveren. Hun tilbad regelmæssigt nadveren med den tro, at
Jesus er til stede i nadveren med sit
legeme og sin sjæl, og hun drømte altid, at kirken skulle indføre en særlig
fest til at ære nadveren. Efter 40 års
fortsat arbejde på det overbeviste hun
sin biskop og bad ham om at bede
paven om at indføre det i kirkens universelle liturgiske kalender. Hun døde
den 5. april 1258, men hendes drøm
lever stadigvæk iblandt os som en stor
fest. Senere udviklede festens form
sig med en stor procession, hvor den
hellige nadver blev båret ud på gaderne. Under processionen sang man
forskellige salmer og bad forskellige
bønner. Det findes stadigvæk I nogle
lande. Da jeg var sognepræst i Sri
Lanka, har jeg holdt stor procession i
min menighed mindst to gange.

Skt. Juliana blev født nær Liège i Belgien i 1193. Da hun som barn mistede
begge sine forældre, blev hun opdraget af Augustinerinderne, og hun blev
nonne i den samme orden. Ligefra sin
ungdom har hun haft en stor respekt
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Festen handlede om nadveren, eukaristien, som blev indstiftet af Jesus
under sit sidste måltid sammen med
sine disciple. Det var på dagen, før
Jesus døde, at han fejrede påskemåltidet sammen med sine disciple. Han
gjorde, hvad enhver jødisk husfar
gjorde ved et påskemåltid. Måltidet
begyndte og afsluttedes altid med en
bøn. Ved den jødiske bordbøn bliver
et fladt brød brudt i stykker, delt ud og
spist. Ved bønnen efter måltidet bliver kalken med vinen sendt rundt. Det
samme gjorde Jesus. Han tog brødet
og sagde tak, brød det og rakte det til
sine disciple. Derefter tog han efter
måltidet kalken, takkede og rakte den
til sine disciple.

Jesus selv tilstede ved den anden bordende, som Han var det den sidste aften i Jerusalem, og som Han vil være
det engang, når vi samles med Ham,
igen synlig for øjet, i Guds rige. Der
ligger altså i ordet både noget fortidigt, noget fremtidigt, men også noget
nutidigt!
Da Jesus inviterede sine disciple til at
ihukomme, var det en invitation til at
huske ham i hans helhed: Det var en
invitation til at huske hele hans liv:
hvad han sagde og gjorde. Han levede
for de andre, og nu skal han dø for alle
mennesker af alle tider. Han gjorde
det, fordi Han elskede sit folk. Derfor er det også meget vigtigt at lægge
mærke til, at Skt. Johannes i sit evangelium skriver om Jesus, der vaskede disciplenes fødder, i stedet for at
begynde påskemåltidet, men alligevel
afslutter det med et kærlighedens bud.
"Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske
hinanden. Som jeg har elsket jer, skal
også I elske hinanden. Deraf kan alle
vide, at I er mine disciple: hvis I har
kærlighed til hinanden." (Joh. 13, 3435). Ifølge Johannes var det en invitation til at elske. Det er derfor, at paven
i marts 2007 udsendte et digert dokument om eukaristien og kaldte det
"Kærlighedens sakramente".

Men der skete noget særligt. Han
fremsagde nogle nye ord. Ordene, vi
siger ved enhver nadver, er dem, Jesus selv brugte ved dette sidste måltid
med sine disciple:
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat,
da han blev forrådt, et brød, takkede
og brød det, gav sine disciple det og
sagde: ”Tag dette og spis det; det er
mit legeme, som gives for jer. Gør
dette til ihukommelse af mig”. Ligeså
tog han også kalken (bægeret med vin)
efter aftensmåltidet, takkede, gav dem
den og sagde: ”Drik alle heraf, denne
kalk er den nye pagt ved mit blod,
som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette til ihukommelse af
mig.”

Et generelt træk ved "Kærlighedens
sakramente" er understregningen af
eukaristiens betydning for Kirkens
fællesskab, både forstået som vort
livsfællesskab med Kristus, Kirkens
hoved, og som vort indbyrdes fællesskab med hinanden i de helliges samfund, som der står i trosbekendelsen.

Dette lidt mærkelige ord ”ihukommelse” er egentlig et gammelt ord
for at huske og mindes. Men der ligger alligevel en lidt større betydning
i ordet end bare at mindes og huske;
nemlig den, at når vi sidder eller rettere knæler ved halvbuen foran altret,
som arkitektonisk er et billede på bordenden af et uendeligt ovalt bord, så er

"Kærlighedens sakramente" har en
meget klar disposition i tre hovedafsnit, hvor hvert afsnit redegør for
en væsentlig dimension af Eukaris7

tien. Afsnittenes titler er: "Eukaristien
– et mysterium, man tror på", "Eukaristien – et mysterium, man fejrer" og
"Eukaristien – et mysterium, man realiserer i sit liv".

for den for at hellige den ved at rense
den i badet med vand ved Ordet, for at
føre Kirken frem for sig i herlighed,
uden mindste plet eller rynke, hellige
og lydefri." (Ef. 5, 25-27)

Så er det ikke kun et sakramente, man
kan tro på og fejre, men også et budskab til at realisere i vores liv. Det er
den betydning, da Jesus sagde, "Gør
dette til ihukommelse af mig.” Vi er
indbudt, hvergang når vi fejrer Kristi
legems og blods fest, til ikke kun at
deltage i den som en liturgisk fest,
men også at leve dens betydning i
vore liv: at ihukomme, hvordan han
elskede os og at elske andre og at
give vores liv sammen med Jesus for
andre mennesker. Hvis man spørger,
hvordan Jesus elskede os, siger Skt.
Paulus i sit brev til Efeserne, "... Kristus har elsket Kirken og givet sig hen

Det græske ord eukaristi betyder taksigelse. Ligesom israelitterne hvert år
fejrer påsken for at takke Gud for den
store befrielse fra Ægypten, takker vi
Jesus, som er Gud selv, for det store
offer, han har gjort ved at dø på korset
for at befri os fra syndens trældom på
grund af sin kærlighed til os. Det gør
vi hver gang, når vi fejrer eukaristien
i højmessen, men Corpus Christi fest
er en årlig fejring af denne store begivenhed. Vores eukaristi fejring er en
stor fest, vi holder for at fejre Guds
kærlighed, og Corpus Christi fest er en
stor fejring og anerkendelsen af Guds
kærlighed for os.

Årets Valfart til Åsebakken
Søndag den 26. maj 2019

Udgår fra Rudersdalsvej 41, 2840 Holte (overfor Poppel Allé).
Tidsplan:
Kl. 9.15: Valfart gennem Rude Skov
Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster
Kl. 11.30: BISPEMESSE
Kl. 12.30: Spisning, leg og samvær
Kl. 15.00: Andagt - med procession til Jomfru Marias ære
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Firmelse 2020

Firmelsen foregår under en højtidelig messe med biskoppen

Lørdag den 30. maj 2020 kl. 16.00

Undervisningen foregår hver søndag efter messen fra kl. 11.15 til 12.15 og
messen er en del af undervisningen.
Undervisningen starter i kirken Søndag d. 1. september 2019 med messen
kl. 10.00.
Forældre er indbudt den første gang, så de kan hilse på underviserne og
sognepræsten og høre om forløbet. Derefter undervises de unge selv.
Spørgsmål eller andet kan også ske på: ericmaillet@gmail.com eller
sklk@katolsk.dk
Tilmeldingsblanket findes på kirkens hjemmeside.
Den skal udfyldes og sendes/afleveres til sekretæren senest mandag den 18.
august 2019.
Underviser: Eric Maillet og Martin Ebert og Sebastian Olden-Jørgensen som
suppleanter

Førstekommunion 2020

Skal dit barn have førstekommunion i 2020, så er det nu, du skal tilmelde det.
Førstekommunionen foregår under en højtidelig messe

Søndag den 26. april 2020 kl. 10.00

Undervisningen foregår hver søndag efter messen
kl. 11.15 til 12.15 og messen er en del af undervisningen.
Undervisningen starter: Søndag d. 1. september 2019 med messen kl. 10.00.
Forældre er meget velkomne den første gang, så de kan møde underviserne
og høre om forløbet.
Derefter undervises børnene selv.
Spørgsmål eller andet kan også ske på: sklk@katolsk.dk
Vi glæder os til at se dig og dit barn.
Tilmeldingsblanket findes på kirkens hjemmeside.
Den skal udfyldes sendes/afleveres til sekretæren senest mandag den 18.
august 2019.
Undervisere: Jan Schou, Maria Tran og Camilla Hecquet Nielsen.
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Hvad er påske?
Påsken er den vigtigste kristne højtid.
Den har den længste forberedelse (fasten), den fejres over den længste periode (frem til pinsedag), og den har den
rigeste liturgi. Det skyldes simpelthen,
at påskemysteriet, altså Jesu Kristi
lidelse, død på korset for menneskenes
skyld og hans opstandelse på tredjedagen, er kristendommens kerne. Uden
påskemysterium, ingen kristendom!

er de grene, som folk skar af træerne
og strøede på vejen for at hylde Jesus
ved hans indtog i Jerusalem. Messen
indledes derfor med en procession,
hvor "palmegrene" (i Danmark oftest buksbom) velsignes og uddeles
til menigheden, der under sang bærer
dem ind i kirken, mens de som folkeskarerne dengang synger "Hosianna,
Davids søn! Velsignet være han, som
kommer, i Herrens navn! Hosianna
i det højeste!" (Matt 21,9). Processionen udtrykker vor hyldest til Jesus
som Messias og håbet om at følge
Ham til det himmelske Jerusalem.
Jesu vej fører imidlertid over Golgata,
og derfor læses som evangelium hele
lidelseshistorien, gerne i dramatiseret
form med forskellige oplæsere til Jesu,
fortællerens, disciplenes, mængdens
og andres stemmer.

For så vidt fejres påskemysteriet hver
eneste søndag, ja ved hver eneste
messe. I påskens liturgi udfoldes
påskemysteriets enkelte etaper så at
sige, og vi drages på særlig intensiv
måde ind i liturgiens sakramentale,
aktualiserende "nu". Derfor har påskeliturgien en speciel historisk karakter:
Vi følger Jesus skridt for skridt fra
indtoget i Jerusalem (palmesøndag),
over den sidste nadver (skærtorsdag)
og korsfæstelsen på Golgata (langfredag) til opstandelsen påskemorgen
(påskevigilien og påskedag).
Påsken er kirkeårets højdepunkt,
hvor liturgien udfolder hele sin rigdom af symboler og taler til alle sanser. Derfor bør man ikke nøjes med en
enkelt del, men prioritere deltagelsen i
hele påskens liturgi over den tummel
af selskabelighed og forårstravlhed,
der ofte trænger sig på fra det omgivende samfund. Mange steder er der i
påsken bodsandagter og særlig rigelig
lejlighed til skriftemål, en mulighed
for personlig omvendelse, som ingen
bør lade gå fra sig.

Skærtorsdag

I løbet af tre fortættede dage fra skærtorsdags aften til påskedag gennemløber liturgien hele vor frelses mysterium. Derfor kaldes disse dage også
for påsketriduum eller det hellige triduum (latin: tre dage). Det indledes med
messen skærtorsdags aften til minde
om Eukaristiens indstiftelse ved den
sidste nadver. Ved denne messe hersker en ganske særlig stemning, der
understreges af liturgien: Gloria synges under klokkeringning, men herefter tier orglet indtil påskenat. Efter
prædikenen vasker præsten efter Jesu
eksempel nogle menighedsmedlemmers fødder. Under den eukaristiske
bøn tilføjes efter "den nat han blev forrådt" ordene "det er i dag". Efter messen bæres et ciborium med indviede
hostier til et smykket opbevaringssted
på et sidealter, hvor der efter messen

Palmesøndag

Med palmesøndag begynder den stille
uge, der står helt i påskens tegn og kulminerer med påskevigilien natten til
påskedag. Palmesøndag har navn eft10

holdes tilbedelse, og al udsmykning
fjernes fra alteret under recitation af
Davids salme 22, den salme som Jesus
istemte fra korset.
I mange bispedømmer fejres skærtorsdag formiddag den såkaldte oliemesse
i domkirken, hvor biskoppen i nærvær
af flest mulige præster indvier de olier, der i det kommende år skal bruges til dåb, firmelse, syges salvelse
og præstevielse. I Danmark er denne
messe henlagt til tirsdag i den stille
uge af praktiske grunde.

lys. Menigheden følger efter med
tændte lys i hænderne. Derefter synges påskens lovsang (Exsultet), der
forkynder påskens glæde i et bibelsk
symbolsprog med en teologisk dybde,
der er uden lige. Påskenats læsninger
gennemløber hele frelseshistorien fra
skabelsen til opstandelsen. Denne
frelseshistorie bliver hver enkelt kristen delagtig i gennem dåben, og derfor
rummer påskenats liturgi også en indvielse af dåbsvandet, fornyelse af dåbsløfterne og evt. dåb af katekumener.
Mange steder er det skik efter messen
at samles til agape (kærlighedsmåltid).

Langfredag

Langfredag mindes man Jesu lidelse
og død på korset, og for at understrege dagens alvor er langfredag påbudt
faste- og abstinensdag. Denne dag fejres ingen messe (eukaristi), men derimod en gudstjeneste med læsninger
(derunder lidelseshistorien efter Johannes), forbønner og korsets hyldning efterfulgt af kommunion med
hostier indviet ved skærtorsdagsmessen. Ciboriet med de indviede hostier
fjernes fra opbevaringsstedet, og den
evige lampe slukkes, så at katolske
kirker på denne ene dag om året er
uden sakramente. I centrum af liturgien står Herrens lidende tjener (Esajas 52,13-53,12) og bevidstheden om,
at Jesus døde uskyldig på grund af vor
ondskab, vor utaknemmelighed og vor
mangel på kærlighed. Langfredags
alvor er imidlertid ikke fortvivlelse,
for korset er ikke kun fornedrelsens
instrument, men tillige tegn på ophøjelse, ja på sejr over død og synd.

Påsketiden

Påsketiden går fra påskesøndag til
pinsesøndag og er én ubrudt fejring af
påskemysteriets fylde. Opstandelse,
himmelfart og pinse udgør nemlig ét
mysterium, der blot liturgisk udfoldes i tre fester. Derfor betegnes søndagene liturgisk heller ikke som første,
anden ... søndag "efter påske", men
"i påsken". Påsketiden er ikke kun
kirkeårets store Kristus-højtid. Den
har også en særlig kirkelig karakter,
bl.a. med henblik på dem, der påskenat
modtog dåben og i denne tid for første
gang erfarer Kirkens fulde, sakramentale fællesskab. Det kommer liturgisk
til udtryk i læsningerne fra Apostlenes
Gerninger, Johannes-evangeliet og Johannes' Åbenbaring.

Påskevigilien

Påskevigilien er en vågegudstjeneste
natten til påskedag og indledes med,
at påskelyset tændes ved en nytændt
ild og bæres ind i den mørklagte
kirke som symbol på Kristus, verdens

Kilde: Bispedømmets hjemmeside
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Lidt nyt fra Sankt Knud Lavard Skole
Af Christa Bonde

Fastetiden indledtes med askemesse
for skolens elever askeonsdag kl. 8.00
Kasper Baadsgaard fortalte børnene,
at de skulle bære deres askekors som
et tegn, også til omverdenen, så alle
børnene holdt hovedet højt løftet, da
de gik tilbage i skole, hvor dagens
program var fordybelsesuge.

øvrige elever, at møde kammerater,
som de måske kender fra DUKsammenhænge. Vi håber at kunne
holde messe sammen igen. I fastetiden
har vi korsvejsandagt og skriftemål,
og vi samler ind til de katolske skolers
Caritasprojekt, mens vi ser frem til at
påsken kommer.

Første fredag i fastetiden var
skolemessen igen anderledes, her
var der besøg fra skolen i Ordrup.
Katolikkerne fra Sct. Joseph Søstrenes
Skole kom i bus for at være med til
vores skolemesse. Dejligt for de
ældste elever at gense deres rejsefæller
fra retræten til Vadstena og for de

Her i marts har vi haft besøg af den
kommende børnehaveklasse. De
begynder på skolen 1. maj, så de var
på besøgsdag for at hilse på de nye
klassekammerater og lærere. I den
kommende børnehaveklasse er der 8
katolikker, lidt færre end klassen i år,
hvor der er 12 katolikker, men stadig
en forholdsvis høj procentdel, det
er jo dejligt! I den forbindelse skal
det nævnes, at det er vigtigt, at man
får skrevet børnene op til en plads på
skolen og meget gerne i god tid!
Skolens viceinspektør Rasmus Kjær
Rasmussen har fået nyt job som daglig
leder på en skole i Nordsjælland.
Derfor har skolen skulle ansætte en ny
viceinspektør. Jean-Pierre Tuxen, som
har været lærer på SKL siden 2014, er
ansat som viceinspektør fra 1. marts
2019. Jean-Pierre Tuxen hører til Sct.
Therese Menighed, men nogen kender
ham måske fra, at han har været meget
aktiv i det katolske spejderliv.
I hverdagen har eleverne travlt med
undervisning og leg. De ældste elever
er ved at gøre klar til, at de skal
trække de første eksamensområder
her den 1. april. For dem går tiden
pludselig hurtigt, de nærmer sig deres
afgangseksaminer, og de mærker,
at de nu nærmer sig afslutningen på
12

10 års skolegang her på Sankt Knud
Lavard Skole.

senere tilbygning. Hvis man ser lift
og folk på taget, skal man altså ikke
undre sig.

For to år siden fik vi nyt tag på
skolens hovedbygning. I april måned
får vi et firma ud for at gennemgå og
understryge taget på gymnastiksalen.
Her er en del af taget det oprindelige
fra 1954 og en del af det er fra den

Vi glæder os til påsken og de
kommende fester - firmelse og første
kommunion, som også børnene ser
frem til.

Første kommunion 2019

Årets førstekommunion foregår under den danske messe søndag den 5.
maj klokken 10.
Efter messen er der reception i menighedssalen.

Firmelse 2019

Årets firmelse ved biskoppen foregår ved en højtidelig messe lørdag den
11. maj klokken 16.
Efter messen er der reception i menighedssalen.
Aftenens vigiliemesse er aflyst.

Kirkevandring i Lyngby

Årets kirkevandring finder sted torsdag den 6. juni klokken 18.
Årets tema er Helligånden.
Vandringen starter fra Lyngby Kirke. Derfra går vi til Lyngby Frikirke
(ved siden af Lyngby Lokalstation), og vi slutter i Nærum Adventistkirke
(Concordiavej 14).
Der vil være mulighed for fælles kørsel.
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Watoto Skoleprojekt
Af Astrid Andersen

I 2010 hørte vi Adriennes beretning
om skolesituationen i Congo, og
specielt om Kashumo pigeskole, der
har 800 elever fra 1. til 6. klasse,
hvoraf de fleste kommer fra fattige
familier. Når en familie har mange
børn, er der en tendens til, at sende
drengene i skole fremfor pigerne,
de skal jo være familie forsørgere
senere i livet. Sammen med Adrienne
besluttede vi at danne en forening, der
havde til formål at betale skolegang
for nogle af de mest trængende piger,
så de kunne komme i skole. Det blev
til Watoto Skoleprojekt. Lidt efter
lidt fik vi flere personer interesseret i
projektet. Selvfølgelig er det vigtigt,
at vi samler penge nok ind på kontoen
til at kunne betale for de klasser, vi
har påtaget os at hjælpe, men vi syntes
også, at der skulle være en aktivitet,
som medlemmerne i vores forening
kunne være fælles om. På den
måde opstod Watoto Skoleprojekts
aktivitetsaftener, der altid er en lørdag.
Først går vi til messe sammen, derpå
spiser vi middag, og bagefter ser vi
en film eller hører et foredrag. Vi har
en lille kurv, hvor man kan lægge et

beløb efter eget valg til projektet.
Alle de penge, vi modtager, går til
at betale skolegang. Vi kom til Sct.
Knud Lavard Sogn nogle enkelte
gange allerede i 2014 og 2016, men
fra efteråret 2017 er vi kommet første
lørdag i de fleste måneder.
I det nuværende skoleår 2018-2019 har
vi tre tredie klasser og to sjete klasser,
ialt 282 piger, med i vores program.
Vi betaler 40 USD per pige per år for
skolegang, som også inkluderer et
mindre gebyr, som skolen opkræver
af forældrene for det administrative
arbejde, som hvert barn medfører.
Desuden betaler vi et administrativt
gebyr til banken, og et mindre beløb
til vores kontaktperson til dækning af
transport, internet osv. Vi sender også
en lille julegave til skolens lærere,
og til de personer, som hjælper med
i den lokale Watoto Skoleprojekts
komite i Congo. I 2016 dimitterede
det første hold af piger, 86 i alt, som
vi havde fulgt siden de startede i 1.
klasse i 2010. Nu til sommer kan vi
igen glæde os over en ny årgang piger,
der afslutter grundskolen; de startede
i 2013. Gundskolen alene er kun et
skridt på vejen, men dog et vigtigt
skridt i hver piges liv.
Vi vil gerne benytte lejligheden til
at sige en stor tak til fader Alren,
som så venligt har inviteret Watoto
Skoleprojekt med aktivitetsaftenerne
til at være blandt Sct. Knud Lavards
Sogns aktiviteter, og også til alle de
personer, som hver måned slutter op
14

om aktivitetsaftenen, og dermed er med
til at holde 282 små piger i skole. De
piger vi støtter får de bedste karakterer
på skolen, fordi de kan komme i skole
hver dag, eftersom skolepengene er
betalt. Må Gud velsigne alle Watoto
Skoleprojekts velgørere!
Mange hilsener Adrienne, Karen, Ane,
Arturo og Astrid

Fastelavnsfest
Fotos: Wiktor Pizyc
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Middag Skærtorsdag

Som sædvanlig serveres der lammesteg efter messen på Skærtorsdag.
Bagest i kirken ligger der en liste, hvor man kan tilmelde sig. Tilmelding
kan også ske med en mail til mig på tuulikki@post.tele.dk eller med SMS
på 40324398.

CARITAS Loppemarked

Loppemarkedet er åbent den 26.5. med sommertilbud. Vil I gerne se, hvad
vi har fået siden sidst, er I altid velkomne til at henvende Jer til mig (Tuulikki Albeck), Anni Faludi eller Michèle Fejø efter messen.

CARITAS Fasteaktion

Som sædvanligt arrangerer Caritas igen i år en fasteaktion. De fleste af Jer
har nok modtaget biskoppens opfordring om at løfte kvinderne i Myanmar
ud af fattigdom ved hjælp af såkaldte mikrolån. Dem har Caritas haft rigtig
god erfaring med. Mikrolånene gives til kvinderne i udviklingslande, da
det har vist sig, at kvinderne er bedre til at opnå resultater end mændene.
I kan støtte aktionen via MobilePay på 61100
SMS FASTE til 1220 (100 kr.)
Netbank reg. nr. 2191, kontonr. 3487254516
Det koster ca. 1000 kr. at hjælpe en kvindelig værksætter i gang.
Et gadekøkken = 930 kr.
En kiosk = 930 kr.
Et svinebrug = 1.395 kr.
På forhånd tak
Tuulikki Albeck

Kronikken
Dåb
Ethan James Castillo Samonte
Ludvig Alejandrino Recreo Guldborg
Dario Glamatovic
Mira Holmgreen Lund
Ewa Sophie Kaja
Caroline Uchorczak Rasmussen
Shawn Narbarte Olsen

Begravelse
Genowefa Anna Kozuch
Bela Gyula Gyøzø Schreyer
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Kalender

Torsdag den 18.
Skærtorsdag
17:00 Messe, derefter fællesspisning
Tilbedelse til klokken 21

April

Onsdag den 3.
17.30 Way of the Cross
18.15 Mass in English (adoration is
cancelled)

Fredag den 19.
Langfredag
15:00 Herrens lidelse og død, på dansk
17:00 Lord’s suffering and death (in
English)

Lørdag den 6.
Vigiliemesse kl. 17 efterfulgt af filmaften
med spisning (Watoto skoleprojekt)

Lørdag den 20.
Påskelørdag, Påskevigilien
21:00 Messe

Søndag den 7.
5. søndag i fasten
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 21.
Påskedag, Herrens Opstandelse
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Onsdag den 10.
17.30 Way of the Cross
18.15 Mass in English (adoration is
cancelled)

Mandag den 22.
2. Påskedag
10.00 Messe på dansk

Lørdag den 13.
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00

Lørdag den 27.
Kirke rengøring fra kl. 18.00 - 20.00

Søndag den 14.
Palmesøndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 28.
2. søndag i påsken
Guds Barmhjertigheds søndag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Triduum Pascale
Påskens gudstjenester
Tirsdag den 16.
17.00 Oliemesse i Domkirken
(Messen i menigheden er aflyst)

Maj

Onsdag den 17.
17.30 Way of the Cross
18.15 Mass in English (adoration is
cancelled)

Lørdag den 4.
Vigiliemesse kl. 17 efterfulgt af filmaften
med spisning (Watoto skoleprojekt)

Lørdag den 4.
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00
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Søndag den 5.
3. søndag i påsken
Første kommunion
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Lørdag, den 11.
Firmelse
16.00 firmelsesmesse ved Biskop
Czeslaw Kozon
(aftenens vigiliemesse er aflyst)

Lørdag, den 8.
Pinsevigilie
16.30 Rosenkrans
17.00 Messe på dansk

Lørdag den 8.
Kirke rengøring fra kl. 9.30 - 12.00

Søndag den 9.
Pinsedag
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 12.
4. søndag i påsken
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Torsdag den 13.
Jesus Kristus, den evige ypperstepræst
11.00 – messe og fællesspisning

Søndag den 19.
5. søndag i påsken
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 16.
Den Hellige Treenigheds fest
10.00 Messe på dansk
13.00 Mass in English

Lørdag den 25.
Kirke rengøring fra kl. 18.00 - 20.00
Søndag den 26.
6. søndag i påsken
Valfart til Åsebakken, ingen
formiddagsmesse
13.00 Mass in English

Søndag den 23.
Kristi Legems og Blods Fest
10.00 Messe på dansk
13.00 Mass in English
Fredag den 28.
Jesu Hjerte Fest
15.30 Rosenkrans
16.00 Tilbedelse
17.00 Messe

Torsdag den 30.
Kristi Himmelfart
10.00 Højmesse
13.00 Mass in English

Juni

Lørdag den 29.
Kirke rengøring fra kl. 18.00 - 20.00

Lørdag den 1.
Vigiliemesse kl. 17 efterfulgt af filmaften
med spisning (Watoto skoleprojekt)

Søndag den 30.
Peter og Paulus, apostle
10.00 Messe på dansk
13.00 Mass in English

Søndag den 2.
7. søndag i påsken
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Faste Messetider
Tirsdag

Messe

17.00

På dansk

Onsdag

Rosary
Mass
Adoration

17.30
18.00
18.30 – 19.00

In English
In English
In English

Torsdag

Messe
Fællesspisning

11.00
Efter messen

På dansk

Fredag

Rosenkrans
Tilbedelse
Messe

15.30
16.00 – 17.00
17.00

På dansk
På dansk
På dansk

Lørdag

Rosenkrans
Messe

16.30
17.00

På dansk
På dansk

Søndag

Messe
Rosary
Mass

10.00
12.30
13.00

På dansk
In English
In English

Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke
Ansvarshavende redaktør: p. Alren Soosaipillai O.M.I.
Redaktører: Susanne Viby, Jette Halle og Simon Rabbe
Tryk: Stenby Tryk A/S
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Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby
Sognepræst
Liturgi og Katekese

Menighedsråd

Formand

Sognesekretær

P. Alren Soosaipillai OMI
Telefon: 45 87 56 88, Mobil: 66 22 24 44
alrenomi@gmail.com
P. Alren Soosaipillai OMI

Eric Maillet, 53 35 00 46
ericmaillet@gmail.com

Gunnar Lorenzen, 45 87 56 88
sklk@katolsk.dk

Parish Priest
Liturgy and Catechism

Parish council

Chairman
Secretary

Sognekontoret er åbent tirsdage og fredage mellem 10.00 og 16.00

Pastoralråd

Katekese

Førstekommunion

Ministrant undervisning
& DUK
Firmelse

Andet

Økonomi/forvaltning

Caritas
Social
Hjemmeside

Koordinatorer for
engelsk menighed
Engelsk kor

Michele Fejø, 31 44 45 29
mimarques@hotmail.com

Jan Schou, 27 69 35 41
janschou55@hotmail.com

Kristoffer Martensen
kristoffermartensen@yahoo.com
Eric Maillet, 53 35 00 46
ericmaillet@gmail.com

Gerda Krarup, 21 90 52 99
gerdask2010@hotmail.com

Tuulikki Albeck, 40 32 43 98
tuulikki@post.tele.dk

Diocesan council

Catechism

First Communion

Alter servers and Youth
Confirmation

Others

Finances/Administr.

Caritas

Gunta Møller-Jørgensen, 21 99 77 74
guntaprivat@gmail.com

Social

Fergus Clancy, clancy.ferg@gmail.com
Tummas Planck, tasplanck@gmail.com

Co-ordinators for
English Ministry

Simon Rabbe
simon.rabbe@gmail.com

David Pelegrin Garcia
Facebook: St Knud Lavard Choir
pelegarci@gmail.com

Homepage

English Choir

