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Adventsbøn
Evige Gud,
Du lader ikke os mennesker alene i vor søgen efter liv og glæde.
Derfor vender vi os her ved adventstidens begyndelse til dig,
som vi bygger vort håb på.
Vi beder dig:
Velsign adventskransen og dens lys.
De er et tegn på,
at du er evighedens Herre,
som også har fremtiden i din hånd,
på livet, som vi venter af dig,
og på, at du er lyset, der skinner i mørket.
Lad vor kærlighed blive stærkere,
og lad os med fornyet iver søge dig.
Ved Kristus, vor Herre.
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Præsten skriver:
Så begynder vi forfra. Det er advent – Herren kommer.
Gudskelov for det, for efter et år med den største turbulens i den katolske
kirkes historie i Danmark siden Reformationen har vi brug for kirkeårets
forsikring om nye begyndelser. Advent handler om det nye lys, der vil komme
og overvinde mørket. Mørket er der stadig, men forude kan lyset anes. Det
spændende er, at selvom vi stadig er i mørket, så giver bare det, at vi taler
om lyset, allerede nyt mod. Kirkeårets tålmodige gentagelse af historien med
alle dens elementer af mørke, lidelse og død over for lys, håb og opstandelse,
hjælper til, at mørket ikke får lov til at sejre; men at vi bliver befriet til ikke at
sidde fast i vores egen mørke situation. Turbulens og krise kan jo føre til, at vi
bliver så optaget af vores egen misére og kun bliver i stand til at fokusere på
os selv. Vi skal befries til at se, at vi stadig som kirke har til opgave at forkynde
evangeliet videre til andre, også selv om nogen måske nu kigger på os med
en antydning af mistillid. Det kan jo være, at det, at vi har fået nogle ridser i
lakken, er en chance for at komme lettere i kontakt med folk, hvis vi kan lære
noget af vores ridser. Faren for os som kirke er altid, at vi bliver opfattet som
bedrevidende og moralistiske. Hvis omverdenen kan begynde at se på os i
øjenhøjde, har vi en større chance for at blive hørt. Hvis folk hører evangeliet
som et oppefra og nedad budskab, gider de nemlig ikke høre det.
Det, vi skal give videre, er en indbydelse til sammen med os syndige og mangelfulde troende at tro på, at Gud vil komme og redde os ud af suppedasen.
At Gud med sit lys kan få tingene på plads igen i vores liv, når det er blevet
kaotisk. Det er ikke et budskab om en Gud, der på afstand tager hånd om
situationen, men om en Gud, der går ind og deler vores liv med al dets mangelfuldhed og svigt. Derfor ophæver han afstanden ved at bliver menneske
ligesom os. Menneskevordelsen, som vi fejrer i julen, skal styrke vores tro på,
at Gud også vil være i stand til at bruge krisen til at styrke os som Kirke til at
være troværdige vidner om evangeliet.
Glædelig jul – Sognepræsten
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Nye malerier til menighedssalen
Nyheden om at en venlig fond har besluttet at skænke to fine oliemalerier
til Skt. Ansgar Kirke af den finsk-danske kunstner Seppo Mattinen er meget
velkommen her ved afslutningen af et turbulent, katolsk år. Der bliver noget
at fejre, når de bliver hængt op i menighedssalen! Jeg mødte Seppo Mattinen
i 1988, da han var forstander for den Skandinaviske Forening i Rom og forlængst var en anderkendt kunstner. Min søster og jeg var nemlig i Den Evige
Stad i forbindelse med Niels Steensens saligkåring, da vi tog et afbræk fra de
mange kirkelige aktiviteter og i stedet bevægede os over til Trastevere, hvor
Skandinavisk Forening dengang lå. Seppo er gift med en af mine studiekammerater, og vi tilbragte en herlig eftermiddag i det smukke gamle hus med at
spise helstegte artiskokker på romersk vis og drikke liflig lokal hvidvin til. Han
er en meget rar mand, skulle jeg hilse og sige.
Seppo Mattinen er født i 1930 og fik sin uddannelse i Helsinki og København.
Han boede over 30 år i Danmark, og her udviklede han den på en gang naivistiske og underfundige stil, der er blevet hans kendemærke, og som man
blandt andet kan se repræsenteret med ni store værker i Østre Landsret lidt
længere op ad Bredgade. Senere flyttede han til Rom, hvor han har boet lige
siden, og det har gjort farverne i hans billeder stærkere, ligesom han har ladet sig inspirere af italienske motiver. Men det umiddelbare, humoristiske og
undertiden eftertænksomme udtryk har han bevaret, og således også i de to
malerier til menighedssalen, der bliver afsløret den 8. december – på Festen
for Jomfru Marias Ubesmittede Undfangelse.
Det er en begivenhed, som romerne går vældig meget op i, og som har sit festlige klimaks, når en romersk brandmand i pavens nærværelse klatrer helt op til
Jomfru Maria på toppen af hendes søjle lige ved den spanske trappe og kroner
hende med en blomsterkrans. Uden at røbe for meget, kan jeg vist godt sige,
at netop det motiv har inspireret Seppo Mattinen til at male de billeder, som
vores menighed har fået foræret, og som jeg er sikker på vil vække glæde hos
både voksne og børn. Kombinationen af paven i sin fine bil og den energiske
brandmand på vej op til Jomfru Maria er en klar vinder!
Andreas Rude
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Jomfru Marias ubesmittede Undfangelse
I år vil vi gøre noget særligt ud af fejringen festen for Den ubesmittede Undfangelse med festmesse den 8. december kl. 19.00 og derefter reception i menighedslokalet.
Under messen vil der blive indviet en ny messehagel, som særligt er beregnet
til Maria-fester, selv om den også vil kunne bruges til andre festlige lejligheder.
Den er syet af menighedsrådsformanden Beatrix Carlsen i samarbejde med
Hillevi van Deurs.
Samme dag vil vi i menighedssalen afsløre et billede af Seppo Mattinen, som
menigheden med stor glæde ganske uventet har fået som gave. Den generøse
giver er De Månsonske Legater. Billedet viser paven på vej til den årlige bekransning af jomfru Marias statue ved Den spanske Trappe til festen for Den
ubesmittede Undfangelse.

Bidrag til menighedsbladet
Menighedsbladet har inden for de sidste par år fået stort løft mht. layout og
udstyr. Det har ikke været gratis. Gudskelov er det muligt at bidrage til udgifterne ved at sende et bidrag pr. netbank på reg.nr.: 3121 konto nr.: 41405
38124 mærket „Menighedsblad“.

Kirkekaffe – hvem vil?
Vi har altid brug for hjælpere til kirkekaffen. Hvis du/I vil give en hånd med,
så send en mail til Vita Trolle eller ring til hende og meld dig:
vitatrolle@dadlnet.dk eller 35 42 68 50
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Adventsretræte for hele menigheden den 10. december
Fredag den 10. december har vi adventsretræte for hele menigheden
Program:
19:30 – Bibelmeditation
– Bodsandagt med mulighed for skriftemål
– Tilbedelse med afveksling af tavshed, sang og bøn
24.00 – Sakramental velsignelse
Man er ikke forpligtet til at deltage i hele retræten, men kan komme og gå,
som det passer.
Udnyt muligheden for skriftemål før jul!

Kirkevandring tirsdag den 25. januar kl. 18.30
I uge 3 og 4 beder vi sammen med alle kristne for Kirkens enhed.
Tirsdag den 25.1. kl.18.30 mødes vi med andre kristne i Sankt Pauls Kirke i
Nyboder, hvor vi begynder vores gudstjeneste, som strækker sig over 6 forskellige kirker og 5 forskellige trossamfund. Vi holder gudstjeneste undervejs på
vandringen hos metodisterne i Jerusalemskirken, hos os selv i Sankt Ansgars
Kirke, hos de ortodokse i Alexander Nevskij, hos anglikanerne i Saint Alban’s
og hos Svenska Kyrkan i Gustafskyrkan.

Sankt Ansgars Festvesper – søndag den 30. januar
Vi fejrer nordens apostel med bispemesse kl. 11.00 og med en højtidelig vesper
med alle menighederne i Københavnsområdet kl. 16.00. Efter vesperen er der
reception i menighedssalen.
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De Syges Dag den 12. februar
Eftermiddag for syge og ældre hos Liobasøstrene i Sct. Mariæ Kirke, Jens Jessensvej 7, Frederiksberg. Messen starter kl. 14.00 med biskop Czeslaw Kozon
som hovedcelebrant. Fra kl. 13.15 vil der være mulighed for skriftemål. Efter
messen byder søstrene på kaffe og kage samt hyggeligt samvær.
Tilmelding nødvendig, senest den 4. februar 2009 til Ina Hartmann på telefon
40 72 40 43 eller e-mail hartmann@info.dk, samt oplysning om der ønskes
transport til og fra kirken.

Fastelavnsfest søndag den 6. marts
Efter messen spiser vi pølser, salat og pizza i menighedssalen.
I gården slår vi katten af tønden og kårer den bedst udklædte.
Voksne kr. 90,–, børn gratis.
Alle er velkomne – tilmelding senest torsdag 19.2. på sogn@sanktansgar.dk

Fastetidens højtidelige indledning – askeonsdag den 9. marts
Man kan modtage askekorset både ved de almindelige messer kl.8.00 og
kl.17.00, mens biskoppen fejrer en højtidelig messe kl.19.00.

Electio – biskoppen modtager de nye konvertitter
søndag den 13. marts kl. 16.00
Første søndag i fasten modtager biskoppen alle kandidater fra hele landet,
som skal døbes eller modtages ind i Kirkens fulde fællesskab i påsketiden.
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Ceremonien kaldes „Electio“ – udvælgelsen – fordi biskoppen efter anbefaling
liturgisk udtager de kandidater, som kan blive døbt og optaget i Kirken. Det
hele foregår ved en højtidelig vesper med en efterfølgende reception, hvor
man kan hilse på „de udvalgte“.

Vinterforedrag
En journalist, en antropolog og en litteraturhistoriker fra vores menighed har
i 2010 hver udgivet en bog, hvori kristendom indgår som centralt element.
Kom og nyd et glas vin og hør det tredie vinterforedrag.
Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 19.30:
Litteraturhistoriker, dr. phil. Pil Dahlerup præsenterer sin nye bog „Sanselig
Senmiddelalder“.
Velkommen i menighedssalen, Bredgade 69A.
Læs mere om bogen på www.sanktansgar.dk (i kalenderen).
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Vil du være med til at synge salmer?
Skt. Ansgar Kirkes menighed skal til at indspille en CD med de bedste af vores
salmer fra „Lovsang“. Det vil være en god reklame for menigheden og for vores
smukke salmer. Vi skal være ca. 25 sangere, der synger, med vores organist Rolf
på orgel. Vi indspiller i slutningen af januar måned med 3 prøver inden for
sangerne. Det bliver hyggeligt, hårdt men med godt humør. Vi slutter af med
fælles middag og hygge, hvor vi fejrer vores CD.
Hvis du har en god sangstemme, har lyst til at være med og kan synge salmer,
så meld dig hurtigst muligt til vores organist Rolf på rolf@toenshoff.dk eller
tlf. 33 22 56 90
Sæt kryds i kalenderen:
Prøver:
Søndag den 16. januar efter højmessen,
mandag den 24. og torsdag den 27. januar kl. 19.
CD-indspilning: Fredag den 28. januar kl. 19 og lørdag den 29. januar
fra kl. 10 med fælles middag og afslutning om aftenen.

Støt menighedens unges rejse til World Youth Day
World Youth Day temaet: „Rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede
i troen“ sætter tonen for næste års ungdomssamling i Madrid. Alle verdens
unge katolikker er inviterede og arrangørerne forventer 2 millioner unge til
den afsluttende messe!
Du kan være med at give de unge en katolsk oplevelse for livet. Når de kommer hjem er det med fornyet energi, tro og håb på egne og Kirkens vegne. Støt
deres rejse til Kristus, til Madrid, til WYD. Indsæt dit bidrag på menighedens
konto: reg.nr.: 3121 konto nr.: 642 53 05, mærket WYD. Så skal vi sørge for at
de unge kommer af sted.
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Personalia
Døde:
Antoni Piechnik
Scott Francis Paisley
Jan Szymanski
Nuria Candial-Bayrri
Terese Ottavia Alaide Hansen
Leif Melskens
Christian Købke Beyer

Døbte:
Gudrun Lerche Navas
Christoffer Johan Nygaard Utiger
Liva Pauline Viller Tuxen
Maya Cecilia Agrillo
Keaton Jakob Jewsbury
Stella Dakovic
Einar Piero Santur Moran
Kiriam Sanne Santur Moran
Nikolaj Lutchyn
Leia Sophie Guillaume-Zarrabal
Luca Bilde Casas Casanova
Charlotta Udochukwu Lawrence
Sunday

De hvile i fred!

Hjertelig tillykke!

Kalender
December
Lørdag den 4.

14.30	Voksenkatekese: Forsoningens sakramente
ved pastor Jesper Fich
Søndag den 5. 11.00	Familiemesse og familiedag med besøg af
Sankt Nikolaus
Onsdag den 8.		
Bibelkredsen aflyst
Onsdag den 8. 19.00	Jomfru Marias uplettede undfangelse. Messe
med indvielse af ny messehagel og reception
i menighedssalen med afsløring af nyt maleri
Fredag den 10. 19.30	Adventsretræte med bodsandagt, skriftemål og
bøn indtil midnat
Onsdag den 15. 11.00	KÆK juleafslutning messe i kirken og middag
i menighedssalen
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Torsdag den 16. 19.00	Requiemsmesse. Kaldæere
Onsdag den 22. 19.30	Bibelstudiekreds ved Niels Engelbrecht
Fredag den 24. 16.00	Juleaftens familiemesse
24.00	Julenats Pontifikalmesse
Lørdag den 25. 11.00	Juledags Pontifikalmesse.
NB! Ingen messe kl. 8.00. Ingen messe kl. 17.00
Søndag den 26. 11.00	Den hellige families fest. Højmesse
NB! Ingen messe kl. 8.00
Fredag den 31. 16.00	Taksigelsesmesse for året der gik
Januar
Lørdag den 1.
Søndag den 2.
Lørdag den 8.
Onsdag den 12.
Tirsdag den 25.
Onsdag den 26.
Søndag den 30.

Februar
Tirsdag den 1.

11.00	Messe. NB! Ingen messe kl. 17.00
11.00	Familiemesse med krybbespil og velsignelse
af dørene
14.30	Voksenkatekese: „Dogmer – hvad skal vi med
dem?“ ved sr. Hildegard Madsen
19.30	Bibelstudiekreds ved Niels Engelbrecht
18.30	Økumenisk kirkevandring, begynder
i Sankt Pauls Kirke, Nyboder
15.00	KÆKmøde i menighedssalen
19.30	Bibelstudiekreds ved Niels Engelbrecht
11.00	Sankt Ansgars Fest. Pontifikalmesse
16.00	Festvesper med procession. Derefter reception
i menighedssalen

19.30	Forfatteraften: Litteraturhistoriker
dr.phil Pil Dahlerup fortæller om sin bog
„Sanselig Middelalder“
Lørdag den 5. 14.30	Voksenkatekese: „Thomas Moore – hvad har
han at sige os i dag?“ Helge Clausen
Søndag den 6. 11.00	Kyndelmisse. Familiemesse med lysindvielse
og procession. Familiedag
Onsdag den 9. 19.30	Bibelstudiekreds ved Niels Engelbrecht
Onsdag den 23. 15.00	KÆK-møde i menighedssalen
19.30	Bibelstudiekreds ved Niels Engelbrecht
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Afsender:
Sankt Ansgar Kirke
Bredgade 64
1260 København K

Kirkens messetider
Hverdage (mandag-fredag)
kl. 8:00 og kl. 17:00
Lørdage
kl. 17:00
Søndage
kl. 8:00 og kl. 11:00 (højmesse)
Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7:30
Tilbedelse torsdag
kl. 16:00-17:00
Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne.
Præster:
Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf. 33 13 37 62, ne@sanktansgar.dk
2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf. 28 85 25 17, mrb@sanktansgar.dk

Menighedsråd
Beatrix Carlsen (formand)
Kristine Rude (næstformand)
Bjarne von Benzon (sekretær)
Elisabeth Thomsen
Christian Veng

Ingeborg Jørgensen
Jørgen Boesen
Vita Trolle
Pastor Niels Engelbrecht
Pastor Marcos Romero Bernus

