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Bøn for Ukraine 

Almægtige, evige Gud! Du elsker fred og er selv fredens ophav. 
 

Vi bønfalder dig om fred og frihed for Ukraine. Lad det uretfærdige an-

greb ophøre, de fjendtlige tropper trække sig tilbage og landet både nu 

og i fremtiden bevare sin suverænitet. 
 

Afvend den nød, som kampene allerede har medført. Lad de sårede hur-

tigt finde lindring og andre nødlidende få den fornødne hjælp, de døde 

finde hvile og de sørgende trøst. Giv at alle, som er på flugt, snart må 

kunne vende tilbage, men også, så længe deres situation er usikker, 

blive vel modtaget dér, hvor de kommer hen. 
 

Giv, at de statsledere og politikere, som har magt og indflydelse i de en-

kelte lande og i verdenssamfundet, må handle besindigt og tolerant, re-

spektere hver nations suverænitet og uafhængighed og sætte stabilite-

ten i verden over egne interesser.  
 

Lad alle sår og uoverensstemmelser, som gennem historien har skabt 

had og mistro mellem mennesker og derved risiko for krig og andre 

konflikter, blive helet og løst ved dialog, vilje til forsoning og være båret 

af gensidig tillid og respekt. 
 

Giv, at vi, som lever i fred og sikkerhed, fortsat må kunne glæde os over 

disse goder, vise dig vor taknemmelighed for dem og bidrage til, at alle 

må få del i dem. Gør os gavmilde og gæstfrie over for dem, der i deres 

nød kommer til os. 
 

Giv, at vi ikke blot i nødens stund, men altid må ære dig som den sande 

freds ophav, tillidsfuldt sætte vor lid til dig og leve vort liv til din ære og 

i kærlighed til vore medmennesker. 
 

Det beder vi dig om ved din Søn, Jesus Kristus, fredsfyrsten og univer-

sets konge, som lever og råder med dig, Gud i al evighed. Amen. 
 

Maria, fredens dronning, bed for os. 
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Præsten skriver 
Fastetiden begyndte i år med, at Rusland invaderede Ukraine. Vi følger 

hver dag med i russernes fremmarch, deres bomber mod civile, ukrai-

nernes fortvivlede kamp og i skrivende stund over 2 millioner flygtede 

ukrainere. Situationen ser håbløs ud for Ukraine, fordi overmagten er 

så stor 

I situationer som denne stiller mange sig selvfølgelig også spørgsmå-

let, hvorfor Gud på trods af alle vore bønner tillader, at en sådan krig 

overhovedet får lov til at ske? Når Gud nu er almægtig, hvorfor stop-

per han så ikke uretfærdigheden og volden. Hvorfor er der lidelse i 

verden, når Gud ikke bare er almægtig, men også algod. Dette spørgs-

mål har vi stillet lige fra Det Gamle Testamentes tid. Hele Jobs Bog 

handler om det. Nogle hævdede, at lidelsen var straf for ens synder. 

Det gør Jobs Bog op med. Det er jo også en absurd tanke, at alle de folk, 

der har lidt og er døde under krige, skulle være større syndere end 

dem, der har slået dem ihjel. Spørgsmålet om Guds almagt og algodhed 

contra lidelsen forårsaget ved vold og krig, kan nok nærmere besvares 

ved, at Gud fra begyndelsen af har begrænset sin egen almagt ved at 

give os mennesker en fri vilje. Vi kan vælge at lytte til ham og til hans 

bud om at elske vor næste eller at gøre det modsatte. I den nuværende 

situation har nogen valgt at gøre det modsatte. 

Vi skal til gengæld bruger vores frie vilje til af alle kræfter at hjælpe 

dem, der kommer i nød i denne situation, og overveje hvordan vi bru-

ger vores frie vilje: ”Da jeg var sulten gav I mig ikke at spise. ”Da jeg 

var nøgen, gav I mig ikke klæder. Da jeg var syg og i fængsel, besøgte I 

mig ikke ….” Vi kender alle scenen med verdensdommen fra Matt 25. 

hvor vi ikke bliver stillet til regnskab for, hvad vi har gjort, men for 

hvad vi ikke har gjort. I denne fastetid er det ekstra vigtigt, at vi beder 

om Guds hjælp til at give afkald, så vi i særlig grad kan gøre kærlig-

hedsgerninger. Der er brug for det. 

Sognepræsten 
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Formanden har ordet 
Så har vi fået vores menighedsliv tilbage. Det er rigtig dejligt. Vi kan få 

vores kaffe efter messerne og afholde diverse arrangementer. Dog skal 

vi stadig passe på hinanden. Coronaen er stadig aktiv derude.  Såå….. 

håndsprit, afstand og alt det der vi kender. Der er også ting under mes-

serne der ikke er, som det var i ”gamle dage” men det klarer vi, så 

længe det er nødvendigt. 

Coronaen fylder dog ikke så meget i medierne længere. Næsten slet 

ikke. Nu handler alt om krigen i Ukraine. Men det er jo heller ikke så 

mærkeligt.  I skrivende stund er der kommet flygtninge til danmark. 

Også til Bornholm. Lad os endelig tage godt imod dem, overalt hvor vi 

møder dem. Også hvis de skulle finde frem til vores kirke. Jeg håber at 

den støtte vores samfund giver flygtningene, vil smitte af på hvordan 

vi behandler flygtninge generelt. Mennesker er mennesker, og skal 

have den hjælp og støtte, de har brug for.                        Caritas gør et 

stort arbejde i Ukraine. Det har de gjort fra den første dag. På ”Cari-

tas.dk” er der øverst på siden en grøn bjælke, der hedder ”støt i dag”. 

Tryk på den og se hvordan du hjælper. Det er meget nemt. 

Her i huset har vi, blandt flere, en fast bøn om morgenen, der er god til 

at starte dagen på.: 

Himmelske Far. Gør mit sind åbent for den dag, der nu kommer til mig. 

Så jeg ikke frygter de opgaver og udfordringer, jeg skal møde men stoler 

på din trofasthed, og tager imod dagen som en gave fra dig. Amen. 

Med håbet om et snarligt forår og en fredelig verden. 

 

Hans Pedersen 

Menighedsrådsformand 
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🌷 FREDSVALG, AAKIRKEBY - 35 🌷 
 
Der skal vælges 4 medlemmer til menighedsrådet og kun 4 har stillet  
op. Der er således tale om fredsvalg, fordi der kun er tilmeldt det antal 
kandidater, som skal vælges. Valgt til menighedsrådet er herefter 

 Hans Peter Pedersen 
 John Otto Qvist Krüger 
 Poul Erik Bertelsen  
 Pernille Wedel  

 

Menighedsmøde om den synodale proces 

Søndag den 6. marts var menigheden på Bornholm inviteret til menig-

hedsmøde om Den Synodale Proces. Vi startede efter messen inde i 

kirken, hvor vi sang en Helligåndssalme og bad Adsumus-bønnen. Sog-

nepræsten satte rammen, Paven har bedt os om at bidrage til forbere-

delsen af den kommende bispekonference, alle menigheder, skal svare 

på en række spørgsmål/temaer om hvordan vi er synodal kirke, hvor-

dan vi vandrer sammen i Helligånden. Herefter gennemgik menighe-

dens kontaktperson selve arrangementet og de tre emner, der skulle 

drøftes, Fællesskab, Deltagelse og Mission. Vi var 12 engagerede me-

nighedsmedlemmer, der i 2 grupper, talte sammen i lidt over en time. 

Hver gruppe skulle vælge 2 af emnerne og der var udpeget en bordfor-

mand, der tog referat. Begge grupper valgte Fællesskab som første og 

primære emne, den ene gruppe talte herefter om Mission og den an-

den om Deltagelse. Der blev talt, lyttet og reflekteret over forskellige 

oplevelser både i vores egen menighed og andre steder, hvor delta-

gerne havde oplevet den katolske tro og Helligåndens virke i mødet 

med andre. At deltage, få opgaver og tilbud om aktiv deltagelse i me-
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nighedens liv er vigtigt. Efter gruppearbejdet havde sognepræsten for-

beredt dejlig suppe til alle og vi spiste sammen. Den sidste halve time 

delte grupperne, hvad der var skrevet ned i referaterne med hinanden 

og der var tid til spørgsmål inden der blev rundet af. Alt i alt et godt ar-

rangement med interesse og engagement fra deltagerne. Tak for det. 

 Pernille Wedel 

 Næstformand i Menighedsrådet og kontaktperson  

 

Gode minder fra Bornholm  
 

Første gang jeg var på Bornholm var på sommerferie med min mor til-

bage i 1996, hvor jeg var 16 år. Vi boede en uges tid i præstegården i 

Aakirkeby og besøgte mange af Øens seværdigheder. Vi fik også mødt 

sr. Carina, som viste os den endnu katolske Skt. Hyacinthus Kirke i 

Rønne. 

Mit næste besøg på Bornholm var 12 år senere, hvor jeg var blevet 

præst i København og hjalp med at betjene menigheden på Bornholm 

ca. 2 søndage om måneden. Typisk ankom jeg lørdag aften og kunne 

overnatte hos de to søstre, sr. Ansvera og sr. Carina, i Ll. Madsegade i 

Rønne for så at tage med dem til messe i Aakirkeby søndag morgen. 

Ofte blev jeg til om mandagen for også at fejre messe hos munkene i 

Olsker. Jeg fik endda det privilegie en vinter at bo nogle uger hos dem 

for at kunne skrive den teologiske afhandling, jeg var begyndt på i 

Rom. Jeg var meget taknemmelig for begge kommuniteters gæstfrihed, 
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og det var altså i første omgang især søstrene og munkene, jeg kom til 

at lære at kende. 

Men jeg kom selvfølgelig også til at lære menigheden at kende og har 

både kunnet følge med i at børn er blevet voksne og at ældre fra me-

nigheden er gået bort. Noget af det, jeg har bemærket med stor glæde, 

er hvor godt et sammenhold der er i menigheden, og hvor opmærk-

somme man er på de andres vel. Menigheden er også god til at vise an-

svar og tage sig af alt det praktiske ved kirke og præstegård. Frygten 

for at menigheden uden søstrenes støtte ville sygne hen viste sig hel-

digvis uden grund. Jeg tænker med varme på de mange, som har gjort 

meget for menigheden, og med taknemmelighed på den venlighed og 

støtte de har vist mod mig igennem årene. 

Fra 2016 til 2018 var jeg sognepræst for menigheden. Det er svært 

ikke at føle dårlig samvittighed mod menigheden på Bornholm, når 

man som præst bor i København og dér har ansvar for en menighed 

med mange flere medlemmer. Jeg var selvfølgelig nødt til at prioritere 

mine andre pligter, men ville meget gerne have kunnet være mere til 

stede på Bornholm. Samarbejdet med menighedsrådet og de andre i 

menigheden gik godt, og jeg oplevede mange glæder ved arbejdet. 

Især var det glædeligt, at der pludselig var en større gruppe børn, der 

havde nået alderen for førstekommunion, så vi faktisk fik et hold på 8 

børn, som vi samlede til undervisning og andre aktiviteter. Der blev 

også pludselig født mange børn, så vi et år havde 5 dåb. Jeg havde me-

get glæde af at følge konvertitter og hjælpe to af dem til at blive opta-

get i Kirken. Og så kunne jeg med lettelse se, hvordan menigheden ge-

nerøst hjalp til, da vi pludselig havde ekstra udgifter til udskiftning af 

nogle vinduer, og vi i første omgang ikke vidste, hvor pengene skulle 

komme fra. 

I efteråret 2019 indtrådte jeg i jesuiterordenen, og jeg gennemførte de 

to års noviciat (en indføring i ordenens liv) i Genova i Italien. Efter det 

er jeg begyndt på en et-årig uddannelse i ordenens spiritualitet på je-
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suitternes universitet i Madrid. Planen er, at jeg til sommer vender til-

bage til Danmark for at virke på Niels Steensens Gymnasium i Køben-

havn. Jeg får sikkert nok at se til, men mon ikke der bliver mulighed 

for at komme til Bornholm igen en søndag for at fejre messen? Det vil 

jeg i hvert fald håbe. 

Daniel Nørgaard 

 

Fasteretræte  
2.april kl. 10.00-13.00 

 

 

Her sidder profeten Elias i en hule i ørkenen og venter på Gud. Han er 

gået ud i ørkenen for at møde Gud og fortælle ham alt det, der bekym-

rer ham. Efter at have gået fyrre dage og nætter skal han møde Gud på 

bjerget Horeb, hvor han går ind i en hule og venter. Først kommer der 

en storm, så et jordskælv og så en ild; men Gud er ikke i nogen af dem. 

Til sidst kommer der en stille susen, og i den er Gud, som Elias så kan 

lette sit hjerte for. Vi vil gå med ud i ørkenen og i stilheden lægge vo-

res hjerte frem for Gud og lytte til, hvad han vil sige til os. 

10.00 Bibelmeditation 

11.00 Bodsandagt med mulighed for skriftemål 

12.00 Messe 

 Suppe i præstegården 
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Man behøver ikke at være med til det hele, men kan vælge den eller de 

dele, man vil. 

 

 

Jødisk påskemåltid påskedag 
17.4. kl. 17.00 

 

 
 

Evangeliet fortæller, at den sidste nadver fandt sted under det jødiske 

påskemåltid, som Jesus fejrede i Nadversalen med sine disciple. Ved 

påskemåltidet fejrer jøderne, at dødsenglen gik forbi, dengang da de 

blev befriet fra slaveriet i Ægypten. Festen kaldes også ”De usyrede 

brøds fest”, fordi de skulle skynde sig og være parate til at flygte, så 

der var ikke tid til at lade brødet hæve. Ved påskemåltidet spiser man 

derfor usyret brød og bitre urter, fordi det var bittert at være slave i 

Ægypten, og der bliver også serveret ”Ægyptens jord” – en blanding af 

revet æble, mandler, kanel og rødvin – fordi de selv af jord skulle 

fremstille stenene til de bygningsværker, de som slaver skulle arbejde 

på. Vigtigst var påskelammet, hvis blod de skulle smøre på dørstol-

perne så dødsenglen ville gå forbi. 

Påskedags aften spiser vi sammen nogle af de samme ting og hører 

teksterne, som bruges ved påskemåltidet.  
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Kalender  
Messe hver søndag kl.10.00 

 

Lørdag 02.04. 10.00 Fasteretræte med mulighed for skrifte-

mål 

Søndag 10.04. 10.00 Palmesøndag med procession 

Torsdag 14.04. 17.00 Skærtorsdagsmesse med fodvask 

Fredag  15.04. 15.00 Langfredagsliturgi med korsets hyldning 

Lørdag  16.04. 20.00 Påskevigilie 

Søndag 17.04. 10.00 Påskedagsmesse 

  17.00 Jødisk påskemåltid i præstegården 

Søndag 15.05. 10.00 Messe og menighedssøndag  

Torsdag 26.05. 10.00 Kristi Himmelfartsmesse 

Søndag 05.06. 10.00 Pinsedag 
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Annoncer:

 

 

 

 Vang 81 – 3790 Hasle – Tlf: 56 96 92 01- www.leport.dk – 

info@leport.dk 
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Rosenkranskirken (35) 
Gregersgade 12 
3720 Aakirkeby 

http://rosenkranskirken.dk/ 

 2-3 trin op til kirkerummet 

Messe 

Søndag kl. 10.00 

 

Sognepræst 

Niels Engelbrecht 
Stenosgade 4B 
1616 Kbh.V 
30 54 21 18 
ne@katolsk.dk 
 

Menighedsrådsformand 

Hans Peter Pedersen 
Kongstubbevejen 6, 
3700 Rønne 
Tlf.: 23 20 52 42 
E-Mail: hptotalservice@gmail.com 
 
Kontaktperson 
 

John Krüger 
Kuleborgvej 25 
3720 Aakirkeby 
Tlf.: 20 47 04 34 
E-Mail: sogn@rosenkranskirken.dk 
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