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Kære Alle 

 

Vi nærmer os slutning af året 2012 og ser med for-

ventning frem til det, der kommer i det nye år. Der ven-

ter vore unge nogle lovende udfordringer, og nogle af os 

ældre håber, at der også kommer nogle gode oplevelser i det nye år til 

os. Men den slags kommer kun, hvis vi med et optimistisk sind er 

åbne for, hvad der kommer. 

 

I kirken har vi nu ”Troens År”, hvor vi bliver opfordret til at glæde os 

over, at vi er én kirke og hører hinanden til.  Hver menighed blev bedt 

om i det kommende år at komme med nogle forbønner, som vil blive 

bedt i alle landets kirker på en bestemt søndag. Det giver os en for-

nemmelse af, at vi kommer hinanden ved. Der kommer også et kors, 

som bliver i hver kirke en uges tid. Korset er en reproduktion af 

Danmarks ældste krucifiks fra ca. 1050. Det er specielt for os her i 

Vor Frue Kirke, at korset er af ”Krist Konge” ligesom vort eget kors, 

lavet i 1963 af en fransk kunstner Lucien Hecklen. Selvom han aldrig 

har sagt noget om det, kan det være derfor, at han valgte netop denne 

betragtning af krucifikset, da han var meget interesseret i kunsthisto-

rie.  Men ved dette kors er vor tro ikke alene forbundet til os som en 

kirke i landet – det sendes ugevis rundt til alle menigheder – men ud-

trykker vort fællesskab med tiderne, der er gået. 

 

Bispedømmet har udgivet et hæfte for ”Troens År”; hæftet kan hentes 

gratis i Kirken. Det indeholder forskellige bønner og også et par kors-

vejsandagter, som er meget inspirerende. 
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Vi har haft et par gode oplevelser her i menigheden. Det første var vor 

”etniske aften” Alle kom med noget at spise, forretter, hovedretter 

eller desserter. Medlemmer fra den engelsktalende del af menigheden 

og fra den danske del var vel repræsenteret. Menighedssalen var fuldt 

besat, og stemningen var god, som det har været hvert år. 

 

Den næste oplevelse var vor arbejdsdag. Igen var begge grupper re-

præsenteret, og der blev bestilt meget. Inde i kirken blev der gjort 

grundigt rent. Udvendigt er alle vinduer blevet vasket (undtagen de 

høje i kirkerummet) og hele området omkring kirken og huset blev 

behandlet. Bladene blev revet sammen og kørt væk – tre store vogne 

fuld. Blomsterbedene blev gjort klar til vinter, og igen var der en dej-

lig stemning. Det er godt at opleve ”kirken” på denne måde. Det er 

godt at bede sammen, men også vidunderligt at opleve hinanden i 

arbejdstøj eller feststemning. 

 

Så står vi over for julens festligheder og det nye år. I de gode gamle 

dage blev der sagt meget om nytårsløfter. Vi hører ikke så meget om 

disse mere, måske fordi de fleste af dem ikke holdt. Men skulle jeg 

finde på noget, der ville forny mit liv, hvis jeg bare holdt ved – så er 

det ikke en dårlig idé. Jeg ved, at hvis jeg kunne få styr over bare én 

ting hvert år, var mit liv meget mere beriget end nu. Så, skal vi ikke 

prøve et reelt nytårsløfte og glæde os over, at have noget at arbejde 

med, der har betydning. 

 

Jeg ønsker alle det bedste til jul og et velsignet nytår. 

 

 

Med kærlig hilsen 

Leo Kertz, Sognepræst 

 

 

Bemærk, at også i år begynder messen juleaften kl. 15.00 
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Arbejdsdagen. Det var dejligt at så mange mødte frem til arbejds-

dagen i Vor Frue kirke. 15-16 deltog, vi fik fjernet alle bladene fra 

haven, pudset vinduer, fjernet spindelvæv og støv og meget andet. 

Der blev dog også tid til at nyde frokosten, før vi igen gik ud og fik 

det sidste med. Tak til alle, der mødte op. 

Retræten. Knap så mange som sidste år deltog i retræten lørdag d. 

24. november. Tak til p. Paul Marx for en god dag. 

Adventhygge, på en anden måde! 
Eftermiddagen er for alle, uanset om man har børn eller ej. 

Medbring jeres dekorationspynt. 

Vi har gran, ler, lidt lys og paptallerkener 

Og så selvfølgelig æbleskiver, saft og gløg 

 
I weekenden 1. – 2. december 2012 skal kirkebygningen inva-
deres! 
Fra kl. 15.00 – 17.00 skal hele familien være med til at snavse hele 

gulvet i menighedssalen til med gran, da vi skal have gang i årets sto-

re produktion af adventskrans- og juledekorationer. 

Kl. 17.00 er der festlig adventsmesse, hvor vi tænder adventskransen 

Kl. 18.30 spærrer vi en del af de voksne ude, og vil derpå spise pizza i 

store mængder oppe i menighedssalen. 

Vi skal nemlig overnatte i kirken, hvis vi tør... oven på alle de gyser-

historier, der vil blive fortalt. 

Kl. 8.00 Næste morgen vækker ALLE de voksne os med morgenmad 

på sengen - tids nok til, at vi kan stå op og deltage i søndagsmessen 

Kl. 9.30 Messe 

Kl. 10.30 Undervisning for alle. 

En mail med flere oplysninger er sendt ud! 

Undervisningsgruppen 

Firmelse 
 

I 2013 er der igen firmelse i Vor Frue Kirke. Biskop Czeslaw Kozon  

har indvilget i at lægge firmelsen ud i sognekirkerne og for Sankt An-

toni og Vor Frue menighed afholdes der firmelse 2. pinsedag (mandag 

d. 20. maj), om eftermiddagen i Vor Frue Kirke. 
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FASTE MESSETIDER: 

VOR FRUE KIRKE 

Messe Hver søndag: kl. 09.30 og 11.30 (engelsk) 

 Mandag: kl. 10.30  

 Onsdag: kl. 19.00 

 Torsdag: kl. 09.30 (engelsk) 

 1. fredag: kl. 19.30 (engelsk) 

 3. fredag: kl. 19.30 

 Hver lørdag: kl. 17.00 

Tilbedelse af Sakramentet: Onsdag - efter messen kl. 19.00 

Rosenkransbøn. 3. fredag efter messen kl. 19.30. 
 

SANKT ANTONI KIRKE 

Messe Hver søndag:  kl. 11.00 (dansk) 

  kl. 18.00 (polsk)  

Se også:  

Menighedens hjemmeside: www.vorfrueogsktantoni.dk 

 

Familie undervisning: 

Startes med søndagsmessen kl. 9.30 og efterfølges af undervisningen 

 

Undervisningen er opdelt i følgende aldersgrupper: 

Børnegruppe 4-8 år  

1. kommunion 2. klasse 

Mellemgrupper 9-15 år 

Firmelse & efter firmelsesgruppe 8. klasse 

Efter firmelsesgruppe 16 og opefter  

Voksengruppe 

Undervisningsdagene er normalt 1. søndag i måneden, men kig på 

kalenderen på de efterfølgende sider og skriv datoerne ind i jeres egen 

kalender. 
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Kalender december, januar og februar 

 

VOR FRUE KIRKE 

December  

Lø 1. Adventshygge. Kl. 14.00. For vore børn & unge bliver 

det en lang week-end, da de skal overnatte i kirken! 

Søndag 2. 1. søndag i advent. Undervisning efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.00 Church coffee 

Lørdag 8. Marias uplettede undfangelse Messe kl. 17.00 

Søndag 9. 2. søndag i advent. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 16. 3. Søndag i advent. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

 Julekoncert med Glostrup Sangforenings Mandskor 

 kl. 19.30 – 20.30 

 

************ JULESTJERNER Til Julekrybben *************** 
Vil du bidrage til udsmykningen af kirkerne til jul, må du 

meget gerne medbringe en julestjerne enten den 16/12 eller 

23/12. Ønsket omfatter både Vor Frue kirke og Sankt Antoni 

kirke. 

 

Onsdag 19. Bodsandagt kl. 19.00 

Søndag 23. 4. søndag i advent. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Mandag 24. Juleaften. Dansk julemesse kl. 15.00. NB tidspunktet!  

 Engelsk julemesse kl. 18.00 i Sakramentskirken 

Tirsdag 25. Juledag. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

 Engelsk messe kl. 18.00 i Sakramentskirken 

Onsdag 26. Stefan den første martyr. Dansk messe kl. 09.30  

Søndag 30. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30   

Mandag 31. Nytårsaften Takkegudstjeneste kl. 15.00 

Præsterne og menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og 

et godt nytår. 
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Januar 2012 

Tirsdag 1. Nytårsdag. Dansk messe kl. 11.00 

 Engelsk messe kl. 18.00 (Sakramentskirken) 

Søndag 6. Herrens åbenbarelse (Helligtrekongersfest). 

 Dansk messe kl. 09.30 Undervisning efter messen 

 Engelsk messe kl. 11.30  

Onsdag 9. Menighedsrådsmøde kl. 19.00 

Torsdag 10. Evangelisk Alliance. Økomenisk gudstjeneste kl. 19.00 

 Måløv kirke 

Søndag 13. Dansk messe kl.09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Søndag 20. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 (Vor Frue) 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 23. Messe for de syge kl. 19.00 

Søndag 27. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Februar 
Søndag 3. Dansk messe kl. 09.30 Undervisning efter messen  

 Engelsk messe kl. 11.30  

Søndag 10. Fastelavn. Tøndeslagning efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30  

Onsdag 13. Askeonsdag. Messe kl. 19.00  

Søndag 17. Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 20. Menighedsrådsmøde 

Søndag 24. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 27. Korsvejsandagt kl. 19.00 

Marts 

Søndag 3. Undervisning efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 6. Korsvejsandagt kl. 19.00  

Søndag 10. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl 11.30 

Onsdag 13. Korsvejsandagt kl. 19.00 

Søndag 17. Kirkekaffe efter messen kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 
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Onsdag20. Korsvejsandagt 

 Menighedsrådsmøde 

Søndag 24. Palmesøndag. Dansk messe kl. 09.30 

 Engelsk messe kl. 11.30 

Onsdag 27. Dansk messe kl. 19.00 

 PÅSKEHØJTIDEN   
 Please note: No masses in English on Maundy Thursday,  

Good Friday and Holy Saturday in Herlev.  
These are celebrated each day in English at Sacraments’ 
Church, 6 p.m. 

Torsdag 28. Skærtorsdag. Skærtorsdagsliturgien kl. 17.00  

Fredag  29.  Langfredag.  Langfredagsliturgien kl. 15.00 
 Faste- og abstinensdag. Kollekt for det hellige Land 

Lørdag 30. Påskelørdag. Påskenatsliturgi og messe kl. 21.00  

 Efter messen: Agapemåltid i menighedssalen 

Søndag 31. Påskedag. Dansk messe kl. 09.30  

 Engelsk messe kl. 11.30  

 Sommertid begynder Urenes stille 1 time frem. 

 

April 

Mandag 1. 2. påskedag Dansk messe kl. 10.30 

Søndag 7. 1. hellige kommunion. kl. 09.30 

 Engelsk messe kl.11.30 – 1. Holy kommunion  

 

SANKT ANTONI KIRKE 

December 

Søndag 2. Undervisning for børn i Vor Frue Kirke kl. 09.30 

Søndag 9 Familiemesse med efterfølgende Nicolausfest. Slikposer 

til børnene.  

Søndag 16.  Messe kl. 11.00  

 Opstilling af julekrybbe. Blomster til julekrybben kan 

tages med denne søndag  

Søndag 23. Messe kl. 11.00 

Mandag 24.  Ingen messe i Sankt Antoni. Julevigiliemesse i Vor Frue 

kl. 15.00 

Tirsdag 25 Julemesse kl. 11.00 

Onsdag 26.  Ingen messe i Sankt Antoni 
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Søndag 30. Messe kl. 11.00 

Mandag 31 Nytårsaften. Ingen messe i Sankt Antoni 

 Takkegudstjeneste i Vor Frue kl. 15.00 

Januar 

Tirsdag 1. Nytårsdag. Ingen messe i Sankt Antoni 

 Messe i Vor Frue kl.11.00 

Søndag 6. Undervisning for børn i Vor Frue Kirke kl. 09.30 

 Herrens åbenbarelse. Helligtrekonger. 

 Messe kl. 11.00 

 Kollekt for det danske bibelselskab  

Søndag 13.  Familiemesse med kirkekaffe kl. 11.00 

Mandag 14. Katekesen starter kl. 19.00 i menighedssalen. Se notits 

Søndag 20. Messe kl. 11.00 

Fredag 25 Den årlige pakkefest starter med messe kl. 19.00  

Søndag 27. Mess kl. 11.00 

Februar 

Søndag 3. Undervisning for børn i Vor Frue Kirke kl. 09.30 

 Messe kl. 11.00 

 Herrens fremstilling i templet (Kyndelmisse)  

 Lysprocession. Velsignelse af lys, Blasiusvelsignelse 

efter messen 

Søndag 10. Familiemesse kl. 11.00 med efterfølgende kirkekaffe 

. Fastelavn med tøndeslagning. Priser til kattekonge, kat-

tedronning, bedste udklædning drenge og piger  

Onsdag 13 Askeonsdag. Messe i Vor Frue kirke kl. 19.00 

Søndag 17. Messe kl. 11.00 

Søndag 24. Palmesøndag. Messe kl. 11.00 

Marts 

Søndag 3.  Undervisning for børn i Vor Frue Kirke kl. 09.30 

 Messe kl. 11.00 

Søndag 10. Familiemesse med kirkekaffe kl. 11.00 

Søndag 17. Messe kl. 11.00 

Lørdag 23.  Rengøringsdag i Sankt Antoni kl. 10.00 
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Torsdag 28. Skærtorsdag. Messe kl. 16.00 

Fredag  29.  Langfredag.   Langfredagsliturgien kl. 15.00 

 Faste- og abstinensdag. Kollekt for det hellige Land 

Lørdag 30. Påskelørdag. Påskenatsliturgi  i Vor Frue Kirke 

Søndag 31. Påskedag. Messe kl. 11.00  

 Sommertid begynder Urene stilles 1 time frem 

April 

Søndag 7. 1. hellige kommunion kl. 09.30 i Vor Frue Kirke 

 Kl. 11.00 i Sankt Antoni 

 

 

Næste nummer af sognebladet udkommer 6. april 2013 
Sidste frist for artikler m.v. er søndag den 24. marts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pakkefest fredag den 25. januar 
 
Den årlige pakkefest i Skt. Antoni starter med messe kl. 19.00. Deref-
ter går vi i menighedssalen. Alle bedes medbringe en eller flere pak-
ker, der bortauktioneres. 
Hele det beløb, der indkommer, går til pater Peter Thandtholt Han-
sens arbejde blandt indianerne i Peru. Kom og vær med til en hygge-
lig aften. Vi serverer kaffe og kage. 
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Katekese i Sankt Antoni fra den 14. januar 2013 kl. 14.00 
 
Katekesen starter mandag d. 14. januar 2013 i menighedssalen  
kl. 19.00 og fortsætter hver mandag og torsdag kl. 19.00  
 

Rengøringsdag i Sankt Antoni lørdag den 23. marts kl. 10.00 – 14.00 
 

Traditionen tro har vi rengøringsdag som forberedelse til påskens 
fejringer. Der skal vaskes gulv, pudses sølvtøj o. lign. Kom og giv 
en hånd med. Vi serverer kaffe og kage. 
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Messe for de syge 

Traditionen tro fejrer vi igen messe for vore syge i menigheden, hvor 

pater Paul Marx igen har lovet og glæder sig til at forestå ceremonien. 

Denne messe vil finde sted onsdag den 23. januar 2013 kl. 19.00 i Vor 

Frue Kirke på Herlevgårdsvej. De syges salvelse meddeles til alle, der 

mærker behov for det.  

 

De syges salvelse giver os et tegn på, at Gud ikke har forladt os, når vi 

er syge og nedtrykte. De syges salvelse gør lidelsen lettere at udholde 

og formindsker vores angst. Den skal ikke erstatte den medicinske 

behandling, men den giver lægernes og sygeplejerskernes indsats en 

anden dimension. Det er klart, at hverken den lægelige behandling 

eller sakramentet altid ender med helbredelse. Vort liv her på jorden 

varer ikke evigt, og det eneste i tilværelsen, vi kan være helt sikre på, 

er, at vi en dag skal dø, men som kristne ”har vi sat vort håb til den 

levende Gud”, som Paulus siger (1. Timotheus, kap.4. vers 10). 

 

Vi tror, at messen for vore syge vil blive til trøst for mange, og vi op-

fordrer alle i menigheden, også dem, der ikke er syge, til at komme og 

være med. Vi har en drøm om, at kirken må blive fyldt til sidste plads, 

således at vi, unge og gamle, raske og syge, sammen kan takke og 

lovprise Gud. At takke for sundhed og et godt helbred, kan netop ved 

en sådan messe være til god eftertanke! 

 

Hermed en hjertelig hilsen fra Bedegruppen og fra pater Paul Marx  

Erik Elnebo  
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KATOLSK LOMMEBOG 2013 
Så er den her - Den uundværlige KATOLSK LOMMEBOG. 
Som sædvanlig indeholder lommebogen både vejviser og litur-
gisk kalender. Lommebogen koster pr. stk kr. 125,- 
Vi har købt nogle stykker til salg i kirken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor Frue Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev 

Sankt Antoni Kirke, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj 

Tlf. 4494 7694 – 4494 7678 

Julekoncert i Vor Frue Kirke 
I lighed med tidligere år giver Glostrup Sangforening koncert i 
Vor Frue Kirke 
Der venter os som sædvanligt en dejlig oplevelse. Koncerten 
er gratis. 

Søndag d. 16. december kl. 19.30 
 

Koret er et mandskor og fik tildelt Glostrup kommunes kulturpris for 2011 


