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Faste
Vi takker dig, himmelske Far, for dagene i ørkenen,
hvor Jesus gennem stilhed, bøn og faste
opdagede din vilje for hans liv
og modstod den ondes fristelser.
Hjælp os gennem denne tids stilhed, bøn og faste
at komme dig nærmere og at høre din stemme.
Giv os styrke til at overvinde fristelsen
til at behage os selv og leve et liv uden dig.
Lær os din vej.
For Jesu skyld.
Amen

Præsten skriver:
Præfationer er svære at forstå. De indleder altid nadverbønnen i vor kirke
og slår temaet an, for det vi fejrer den pågældende dag; men budskabet er
pakket ind i en sandwich af de ord, som alle præfationer begynder og slutter
med, og derfor hører man ikke budskabet så tydeligt, når man sidder nede
i kirken. Derfor har jeg pillet midterdelen af sandwichen ud fra den første
fastepræfation, så vi kan se, hvad fastetiden handler om:
»År for år fornyer du dine troendes sind
Og giver dem med glæde at se frem til påskens højtid.
Du lader dem tjene dig med større iver
I faste, bøn og kærlighedens gerninger«
Fastepræfation I
Udgangspunktet er ikke en masse restriktioner, som skal overholdes for at
tækkes Gud – at hvis vi er rigtig gode til afholdenhed, så vil Gud blive glad –
men handler derimod om det modsatte, at det er Gud, der bruger denne tid
til at forny os og give os glæde over opstandelsen, så vi kan blive ivrige i troen,
og det fører til iver i faste, bøn og kærlighedens gerninger.
Fasten skal ikke være en tung pligt, men en hjælp til befrielse fra »magterne« – dem, der har taget magten fra os: alkohol, forbrug, dårlige ting på
internettet etc. – vi ved dybest set godt, hvad det er, der tager magten fra os,
men overser det helst til hverdag. Fastetiden er chancen for at se magterne i
øjnene og sætte navn på dem.
Iver i bønnen er at nærme sig Gud, eller omvende sig – vende sig mod ham
og væk fra magterne, så han kan få lov til at virke i vores liv, så vi kan blive
mennesker, der ikke bliver styret udefra, men lever i en fri relation til Gud.
For Guds projekt med os er, at hjælpe os til som frie mennesker at slippe
fokus på os selv, så vi kan handle i kærligheden, der altid vender udad, hen
mod de andre.
Fastetidens projekt er altså fornyelse, glæde, befrielse og kærlig relation til
Gud og de andre, som kulminerer i opstandelsen.
Glædelig fastetid og påske.

Sognepræsten

Pave Benedikt XVI 2005-2013
Pave Benedikts enestående evne
til at forklare troen blev bærende
for hans tid som pave. Han viste
os, at hverken troen eller moralen
er undergivet vores eget forgodtbefindende. På den baggrund ville
han føre en virkelig dialog med den
»moderne« verden og modsige den
udbredte opfattelse, at der ikke findes nogen entydig sandhed, som vi kan nærme os med vores forstand. På
kort tid opnåede han at blive en højt respekteret samtalepartner for talrige
repræsentanter for andre kristne kirkesamfund, fremmede religioner og for
ikke-religiøse tænkere.
Et andet vigtigt anliggende for pave Benedikt var Kirkens kontinuitet.
Det andet Vatikankoncil reformerede mange forhold og ikke mindst Kirkens
gudstjeneste, men koncilet grundlagde ikke en ny kirke. De biskopper, som
var samlede til koncilet, hverken ville eller kunne forkynde en anden tro eller skabe en anden Kirke end apostlenes, som beror på Kristi åbenbaring af
sandheden og Kristi indstiftelse af Kirken. Gamle gudstjenesteformer kan
forsat hjælpe os til en værdig gudsdyrkelse og Kirkens åndelige og teologiske
tradition har ikke mistet sin betydning.
Benedikt mødte den »misbrugskrise« i Kirken, som han så at sige havde
arvet, med en opfordring til omvendelse og bod, men også med en hård linje,
hvor Kirkens disciplinære forholdsregler kom til anvendelse. Han forsøgte
også til det sidste at forøge gennemsigtigheden i Kirkens finansielle forhold
og at komme karrierementalitet og administrativ træghed til livs. På disse
punkter, men ulykkeligvis også på mange andre, mødte han betydelig modstand på Kirkens indre linjer.
Som tjener for Kirkens enhed åbnede Benedikt mulighed for, at troende fra
den engelske reformations kirkesamfund (anglikanere og episkopale) kunne
optages i Den katolske Kirke uden at give afkald på deres særlige traditioner.
Ligesom sine umiddelbare forgængere forsøgte han også at bringe de »tradi4

tionalistiske« tilhængere af ærkebiskop Lefebvre tilbage til Den katolske Kirke.
Nu har Benedikt vist os, at Peters Stol ikke besættes med mænd, der som
privatpersoner nærmer sig det overmenneskelige. Det gjorde apostelen Peter
heller ikke. Det enkelte individ på Peters Stol kan undværes. Det, som gør en
pave til noget særligt, er, at han er biskop af Rom. Hvis han må erkende, at
han ikke længere har kræfterne til at beklæde dette embede, er det hans ret,
men efter omstændighederne også hans pligt, for Kirkens skyld, at give afkald
på sin bispestol.
Bertil A. Frosell

Mød et sognebarn
Selvom Marias postnummer hedder 2650 Hvidovre, er SAK stedet hvor Maria, hendes forældre
og lillesøster kommer hver søndag. Mange vil genkende Maria som en af de trofaste ministranter ved
søndagsmesserne kl. 9.30. Til daglig går Maria i
1. g på CPH Vest Ishøj Gymnasium. Fritiden går
med lektielæsning og fritidsinteresser, der tæller alt lige fra at lave sine egne sølvsmykker til
musik og svømning. Sognebladet fanger en træt,
men glad Maria, søndagen efter det vietnamesiske Maria Truong fra Sakramentskirken (SAK)
nytår.
Hvornår begyndte du at komme i SAK?
Det ved jeg dårligt nok, for jeg var helt lille, da jeg begyndte at komme i kirken. Jeg ved dog, at jeg ikke er døbt i SAK – det er min lillesøster til gengæld.
Vi begyndte at komme i SAK, fordi det er en åben menighed. En menighed,
der tolererer, at børn opfører sig som børn. Der er ikke nogen, der bliver vrede
over, at børn løber rundt bagerst i kirken eller taler under messen.
Hvor længe har du været ministrant, og hvordan begyndte det?
Lige siden jeg var 5 år, har jeg deltaget aktivt i messen, hovedsageligt ved
at gå rundt med kollekten. For omkring 4 år siden var jeg ved at blive for stor
til det, og vores kirketjener Per spurgte, om jeg ikke havde lyst til at være mi5

nistrant. Og det havde jeg! Et stort plus ved at være ministrant er, at man skal
holde sig fokuseret og har noget at lave under det meste af messen.
Hvad har været nogle af de største oplevelser som ministrant?
Det er når Biskop Czeslaw har fejret messe i SAK. Så skal man som ministrant pludselig håndtere en bispehue og hvad biskoppen ellers har med – det
er ikke hverdagskost for en ministrant i SAK. Det er også skægt, når messen
fejres af andre præster end de faste præster. Typisk har de nogle andre måder
at gøre tingene på, end man er vant til.
Kunne du tænke dig, at der blev afholdt flere arrangementer for ministranterne i SAK?
Nej, egentligt ikke. Jeg har rigeligt at se til i min fritid. Udover lektier, dyrker jeg flere forskellige fritidsinteresser, og dem er jeg rigtigt glad for.

Arrangementer i kirken
Mini-firmander på Institut Sankt Joseph

Hver anden lørdag kl. 10-12.00 afholdes der mini-firmandundervisning med
sjov og leg for de børn, der går i 3.-6. klasse. Arrangementet finder sted på
Institut Sankt Joseph, Dag Hammarskjölds Alle, og er for alle børn i sognet.
Der afholdes en lille
gudstjeneste, lidt kateketisk undervisning og derudover
er der leg fx i form af
boldspil mv.
For børnene er
det en oplagt mulighed for, at være sammen med andre katolske børn og danne
venskaber på tværs af
skoledistrikter. Man
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kan starte når som helst, og er ikke nødsaget til at deltage hver gang, men
kan komme, når det passer.
Underviserne er engagerede medlemmer af DUK samt Mariano, der er
præstestuderende og tilknyttet Sankt Ansgars Kirke i forbindelse med sin
praktik.
Til forældrene: nyd at jeres børn bliver passet i to timer hver lørdag formiddag, og benyt lejligheden til at få gjort rent, handlet eller spise brunch.
Vi håber, at børnefamilierne vil bakke op om dette gode initiativ, der giver
vore børn mulighed for oplevelser som katolikker, de måske ikke har i deres
hverdag.
Næste gang er lørdag den 16. marts, dernæst den 30. marts og så fremdeles.
Det koster 100 kr. for et års deltagelse, og man skal bare møde op.
Tovholder er Daniel Ebert, der kan træffes på mail e-bird@hotmail.com
ved yderligere spørgsmål.

Babysalmesang begynder igen

Forårs-babysalmesang i Sankt Ansgars Kirke, 10 fredage kl. 12.30-13.30.
Undervisningen varetages af Susanne Hartmann Stæger. Susanne er medlem af menigheden,
musikpædagog og
har undervist i babysalmesang siden
2005.
Første gang er 1.
marts. Der undervises desuden den 8.3,
15.3, 5.4, 12.4, 19.4,
3.5, 10.5, 17.5 og 24.5.
Prisen er kr. 500,- for
hele forløbet.
Man er velkommen til at få en prøvelektion for kr. 50,- inden man melder
sig endeligt. Man kan sagtens støde til senere i forløbet. Tilmelding og yderligere oplysninger sker hos Susanne på shs@sanktansgar.dk.
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KÆK-udflugt til Fredericia

Tirsdag den 21. maj kl. 9.30 tager vi på ældreudflugt til Fredericia, hvor vi
skal fejre messe i bispedømmets ældste kirke og besøge sognepræsten, pastor
Ambrozius. Vi spiser vores medbragte mad i menighedslokalerne, og hører lidt
om livet som nybagt sognepræst i menigheden i Fredericia.
På vejen hjem finder vi et sted at drikke kaffe. Hjemkomst: sent på eftermiddagen. Pris: kr. 100,-. Tilmelding til Hanne Bjerrum 27 63 07 40 – eller på ne@
sanktansgar.dk.

Fasteretræte

Hvordan kommer jeg til skrifte før påske? Du har muligheden d. 22. marts kl. 19.30
Den 22. marts holder vi fasteretræteaften i Sankt Ansgars
Kirke. Vi begynder med en bibelmeditation og derefter er
der bodsandagt med mulighed for individuelt skriftemål.
Efter bodsandagten er der tilbedelse indtil kl. 23.00. Man er
velkommen til at komme til hele arrangementet, eller bare
til dele af det.

Korsvej i fastetiden

Sankt Ansgars Kirke: Hver lørdag kl. 16.30
Jesu Hjerte Kirke:
Hver fredag efter 17-messen
Sakramentskirken: 	Hver fredag kl. 19.00 samt lørdag d. 23. marts kl. 11.00
med særlig korsvej for børn og barnlige sjæle sammen
med 1. kommunionsbørnene og deres forældre.
Alle er velkomne.

Valfart til Aasebakken

Søndag den 26.maj. INGEN MESSE I SANKT ANSGAR OG I SAKRAMENSTKIRKEN – MESSE I JESU HJERTE KIRKE.
Menighederne tager af sted med bus fra Sakramentskirken kl. 8.15 og fra
Sankt Ansgars Kirke kl. 8.30. Valfarten starter fra Holte kl. 9.15.
Man kan vælge
– at blive kørt til Holte og gå med på valfarten derfra,
– eller at blive kørt helt op til Åsebakken, for at deltage i messen der.
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Fra Holte går vi igennem skoven til Vor Frue Kloster, hvor vi fejrer messe
med biskoppen, spiser frokost – husk madpakken – hilser på gode venner fra
andre menigheder og fejrer afsluttende andagt med sakramental velsignelse
om eftermiddagen. Efter andagten bliver vi kørt hjem til kirken igen.
Pris: kr. 50,-. Ministranter gratis. Tilmelding bag i kirkerne eller på ne@sanktansgar.dk.

Tro & Lys holder basar – søndag d. 17. marts

Tro & Lys holder basar og kirkekaffe i menighedssalen i Jesu Hjerte Kirke kl.
11.30-15.00. Formålet med arrangementet er solidaritet med Tro & Lys i det
sydlige Afrika.

Maria-alteret i Jesu Hjerte Kirke.

Troens år – Bibelaftener med Mariano Cardiello

I anledning af Troens År vil vores præstepraktikant holde to bibelaftener:
Første møde er onsdag d. 17. april kl. 19:30.
TEKST fra Bibelen: 1 Mos 1,1 - 2,25 – EMNE: Skabt i kærlighedens »billede
og lighed«.
Hvordan genopdager vi den menneskelige overnaturlige længsel efter at
møde udfordringerne i dagens samfund, med fokus på: Hvorfor mennesket
kan tro?
9

Andet møde er onsdag d. 8. maj kl. 19:30.
TEKST fra Bibelen: 2 Tim 1,6-14 – EMNE: Overleveringen af den guddommelige Åbenbaring i Kirken med fokus på: Hvad skal vi tro? – Hvorfor tror vi
kun og helt på det som Kirken har overleveret os? Vi tror kun og helt på det,
som Jesus har åbenbart og overleveret til apostlene.
Møderne finder sted i undervisningslokalet i præstegården ved Sankt Ansgars
Kirke.

Valfart til Vadstena – 9.-11. maj

I Kristi Himmelfartsferien vil vi tage på vores klassiske
valfart til den hellige Birgitta i Vadstena. Undervejs
gør vi ophold i klostret Mariavall og fejrer messe der,
og på vejen hjem om lørdagen fejrer vi messe i Heliga
Hjärta Kloster på Omberget, uden for Vadstena. Vi
bor hos Birgittinerinderne i Vadstena, hvor vi også
har gudstjeneste i Blåkyrkan, med valfartspræsten fra
den svenske kirke. I Vadstena vil vi besøge det gamle
kloster, som nu er indrettet som museum.
Prisen bliver omkring kr. 1500,-.
Tilmelding til ne@sanktansgar.dk.

Nyt initiativ i Sankt Ansgars Kirke
Vågenat med tilbedelse 1. fredag i måneden

En gruppe har bedt om mulighed for vågenat med tilbedelse
hver den 1. fredag i måneden. Initiativet er godt, så vi vil gerne
støtte det. 1. gang er fredag d. 5. april.
Efter messen kl.17.00 udstilles sakramentet, og der vil være
tilbedelse indtil kl. 7.00 lørdag morgen, hvor der afsluttes med
messe. Man behøver ikke at være der hele natten, men kan komme, når det passer.

Menighedsaften om demens

I samarbejde med Københavns Kommune inviteres menighederne til en temaaften om demens. Vi byder velkommen til oplysning og dialog ved de10

menskonsulent Yvonne Latta og brobygningskonsulent Dorthe Pedersen fra
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Lokalområde Indre By/Østerbro. Arrangementet foregår d. 23. maj kl. 19-21.00, i Sankt Ansgars Kirkes menighedssal, Bredgade 69 A.
Emner: Hvad er demens?
Kernesymptomer / Håndtering af sygdommen
Involvering i fællesskaber.
Temamøde og forfriskning er gratis. Tilmelding inden 13. maj hos demenskonsulent, Yvonne Petra Latta, mail: y73a@suf.kk.dk eller tlf. 35 30 67 03.

Koncert for internationale kor

I Sakramentskirken har vi 2 internationale kor nemlig det fransk/afrikanske, der
regelmæssigt synger til den franske messe og Sacchoir, der synger hver søndag
til den engelske messe kl.18.00. De har sammen med de andre internationale
kor i Storkøbenhavn dannet et fællesskab, som afholder koncert fredag den
31. maj kl.19.00 i Sankt Annæ Kirke, Dronning Elisabeths Allé 3 på Amager.

Fastelavn

Fastelavnsfest i Sankt Ansgars Kirke 2013.
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Fastelavnsfest 2013 i Sakramentskirken.

1. Kommunionsundervisning i Sakramentskirken
Goddag – vi hedder Karin og Stella. Vi er de 2 kateketer ved Sakramentskirken, der underviser børnene til 1. kommunion. I år er der 8 børn på holdet
i alderen fra 8 til 11 år, som er den typiske alder for 1. kommunionsbørn.
1. kommunionen i år fejres i Sakramentskirken søndag d. 14. april kl. 9.30.
Undervisningen sker hver anden lørdag i kirkens krypt og starter sædvanligvis
i enten september eller oktober måned. Næste år håber vi, at undervisningen
kan vare helt til pinse. Vi vil nemlig gerne inddrage alle årets højtider i anskue
liggørelsen af kirkefællesskabet med hinanden. En lang forberedelsestid giver
også plads og mulighed for spørgsmål og svar fra børnene selv – i forhold til
de sociale sammenhænge de kender til, og det der sker aktuelt.
Hovedbudskabet i vores undervisning er, at Gud er kærlighed, og at børnene er elsket uanset hvad. Det er altid spændende at undervise 1. kommu
nionsbørnene. Vi glæder os hver gang og går op i det med liv og sjæl og al
den kreativitet, vi kan finde ud af sammen.
Karin og Stella
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Velkommen i DUKs lokalafdeling på Nørrebro
Inden for de sidste par år er menigheden på Nørrebro stille og roligt vokset.
Ikke mindst i takt med at vi har fået flere medlemmer, men menigheden er
også vokset inden for egne rækker. Mange beskriver Sakramentskirken som
et pusterum for familier. Et sted, man som familie kan komme, uden at der
bliver set skævt til en, hvis børnene bliver lidt for højrøstede. Et sted, hvor
der er plads til at børnene aktivt tager stilling til evangeliet, når der under
prædiken bliver stillet spørgsmål til børnene på deres eget niveau.
Fordi vores menighed er vokset med flere børn og unge, har Sakramentskirkens menighedsråd besluttet at starte en lokalforening for DUK. Målet er
at skabe aktiviteter, der understøtter vores børn og unges religiøse liv. I første
omgang er fokus på familiemesserne. Vi ser her en oplagt mulighed for, at
skabe et fællesskab for de yngste i vores menighed.
Stiftende generalforsamling fandt sted den 17. februar 2013. Det er ikke
for sent at melde sig, hvis man har tid og lyst til at give en hånd med i den
nye lokalforening.
Yderligere information om lokalforeningen fås hos Katrine Ørum, tlf. 60
11 52 55, mail DUKNB@live.dk Find os også på Facebook under navnet DUK
Lokalforening på Nørrebro.
På gensyn i lokalforeningen
Katrine Ørum

Foredrag hos Academicum Catholicum
Torsdag d. 7. marts. Fortællinger om polakkerne i Danmark, polske indvandrere, tyske opsynsmænd og den katolske Kirke i det 20. århundrede. Eugeniusz S. Kruszewski. Kl. 19.30-21.00 i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15.
Lørdag d. 20. april. AC og Levende Vand. Om bønslivet, ved pater Anders
Piltz. Kl. 9.30-15.00 i Sankt Andreas Kirkes menighedslokaler, Kollegievej
2A, Charlottenlund.
Onsdag d. 15. maj. Bag lukkede døre: omvisning i Vor Frue Kirke, ved Christian Monrad. Kl. 20.00, Vor Frue Kirke, Nørregade 8.
13

JHK Stenoklubbens kalender
Tirdag d. 19. marts: Kl. 14.30 i menighedssalen: Stenoklubben: »Pavens Bøger«. Lektor og historiker Sebastian Olden-Jørgensen kommer og fortæller
os om Pave Benedikts udgivelser.
Tirsdag d. 16. april: Kl. 14.30 i menighedssalen: Stenoklubben. »De sorte Madonnaer« – hvor finder vi dem, og hvad betyder de for os? – v/ Elisabeth
Jørgensen, medlem af menigheden.

Jesu Hjerte Kirke.
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Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken
(SAK), Jesu Hjerte Kirke (JHK)
I Jesus Hjerte Kirke er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00.
Hver søndag (ikke på helligdage) indbyder vi til »Kirkekaffe« efter højmessen i
menighedssalen, indgang: Stenosgade 4 B.
Marts
JHK	Fre d. 1. kl. 16.00 Det Helligste Sakramente udstilles til stille tilbedelse.
Kl. 16.45 Sakramental velsignelse. Korsvejsandagt efter messen.
ANS	Vågenat med tilbedelse, efter messen kl. 17.00 til kl. 7.00 lørdag morgen.
ANS	Lør d. 2. kl. 14.30 Voksenkatekese: Markus evangeliet ved pastor Niels
Engelbrecht. Kl. 16.30 Korsvejsandagt. Kl. 17.00 Messe.
ANS	Søn d. 3. kl. 11.00 Familiemesse med efterfølgende familiedag i menighedssalen.
JHK	Søn d. 3. Kl. 18.00 Latinsk højmesse i den ekstraord. ritus.
JHK	Ons d. 6. Kl. 19.30 Troslærekursus: De nye bevægelser.
SAK	Fre d. 8. Kl. 19.00 Korsvejsandagt ved den franciskanske Secularorden.
JHK	Fre d. 8. Korsvejsandagt efter messen kl. 17.00. Kl. 18-19.30 åben dør:
Personlig forbøn og vejledning i menighedssalen og samtaleværelserne.
ANS	Lør d. 9. kl. 16.30 Korsvejsandagt.
ANS	Tir d. 12. kl. 17.00 Requiemsmesse for biskop Hans L. Martensen.
ANS Tir d. 12. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten.
JHK	Ons d. 13. kl. 19.30 Troslærekursus: Ordensliv.
SAK	Fre d. 15. kl. 19.00 Korsvejsandagt ved den franciskanske Secularorden.
JHK	Fre d. 15. Bøns- og tilbedelsesaften, messe kl. 17.00 derefter korsvejs
andagt og afslutningsvis Sakramental velsignelse kl. 19.00.
ANS	Lør d. 16. kl. 16.30 Korsvejsandagt.
JHK	Lør d. 16. kl. 12-16.30 Tro & Lys forbereder basar i menighedssalen.
Alle Lør d. 16. kl. 10-12.00 Mini-firmander på Institut Sankt Joseph.
JHK	Søn d. 17. kl. 11.30-15.00 Tro & Lys holder basar og kirkekaffe i menighedssalen. kl. 18.00 latinsk højmesse i den ekstraord. ritus.
JHK	Tir d. 19. kl. 14.30 i menighedssalen, Stenoklubben: »Pavens Bøger«
ved lektor og historiker Sebastian Olden-Jørgensen.
ANS	Tir d. 19. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten.
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JHK	Ons d. 20. kl. 19.30 Troslærekursus: Den stille uges liturgi.
JHK	Fre d. 22. Korsvejsandagt efter messen kl. 17.00. Kl. 19-21.30 Forsonings- og helbredelsesmesse. Skriftemål fra kl. 18.00.
SAK	Fre d. 22. kl. 19.00 Korsvejsandagt ved den franciskanske Secularorden.
ANS	Fre d. 22. kl. 19.30 Fasteretræteaften, med bibelmeditation og bodsandagt, tilbedelse indtil kl. 23.00.
ANS	Lør d. 23. kl. 16.30 Korsvejsandagt.
SAK	Lør d. 23. kl. 10.00 Korsvejsandagt for børn og barnlige sjæle med 1.
kommunionsholdet og deres forældre. Alle er velkomne.
ANS	Søn d. 24. kl. 11.00 Palmesøndag: Indvielse af grene, procession og
pontifikalmesse.
JHK	Søn d. 24. Palmesøndag. Kl. 11.00 samles vi i menighedssalen, indvier
palmerne og går i procession ind i kirken. Under messen: Passionslæsning eft. evangelisten Lukas.
ANS	Tir d. 26. kl. 17.00 Oliemesse ved biskop Kozon og bispedømmets præster.
ANS	Tor d. 28. kl. 17.00 Skærtorsdags pontifikalmesse. Kirken er åben til kl.
24.00.
SAK	Tors d. 28. Skærtorsdag. Dansk/ fransk messe kl. 16.00 med efterfølgende suppe i krypten. Engelsk messe kl. 18.00.
JHK	Tors d. 28. Skærtorsdag. Liturgi kl. 17.00. Tilbedelse af det Helligste
Sakramente til kl. 20.00.
ANS	Fre d. 29. kl. 15.00 Langfredags liturgi.
SAK	Fre d. 29. Langfredag. Dansk/ fransk langfredagsliturgi kl. 15.00, engelsk messe kl. 18.00.
JHK	Fre d. 29. Langfredag. Liturgi kl. 15.00 med Roskildepassionen (Johannespassionen).
Alle Lør d. 30. kl. 10-12.00 Mini-firmander på Institut Sankt Joseph.
ANS	Lør d. 30. kl. 21.30 Påskenattens liturgi begynder. Efter fejringen af
Herrens Påske er der reception i salen.
SAK	Lør d. 30. Påskelørdag. Engelsk messe kl. 18.00 og dansk/ fransk påskemesse kl. 21.30.
JHK	Lør d. 30. Påskenats liturgi kl. 22.00 Derefter kan man ønske hinanden
Glædelig Påske i menighedssalen. Der er INGEN italiensk messe kl.
18.00.
ANS	Søn d. 31. kl. 11.00 (Husk sommertid begynder) Påskedags pontifikalmesse.
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April:
ANS	Man d. 1. kl. 11.00 2. påskedags messe (ingen messe kl. 8.00).
JHK	Man d. 1. Påskemandag. Messe kl. 11.00. Ingen senere messer.
JHK	Ons d. 3. kl. 19.30 Troslærekursus: Treenigheden.
JHK	Fre d. 5. kl. 16.00 Det Helligste Sakramente udstilles til stille tilbedelse.
kl. 16.45 Sakramental velsignelse. Korsvejsandagt efter messen.
ANS	Vågenat med tilbedelse, efter messen kl. 17.00 til kl. 7.00 lørdag morgen.
ANS	Lør d. 6. kl. 14.30 Voksenkatekese: »Hvad er ondskaben« ved sr. Hildegard Madsen.
ANS	Søn d. 7. kl. 11.00 Børnenes første hellige kommunion. Reception efter
messen.
JHK	Søn d. 7. kl. 18.00 latinsk messe i den ekstraord. ritus.
ANS	Tir d. 9. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten.
JHK	Ons d. 10. kl. 19.30 Troslærekursus: Kirken og samfundet –
Sociallære.
JHK	Fre d. 12. kl. 18-19.30 åben dør: Personlig forbøn og samtale i menighedslokalerne.
Alle Lør d. 13. kl. 10-12.00 Mini-firmander på Institut Sankt Joseph.
SAK	Søn d. 14. Børnenes 1. kommunion under dansk messe kl. 9.30.
JHK	Tir d. 16. kl. 14.30 i menighedssalen, Stenoklubben. »De sorte Madonnaer« – hvor finder vi dem, og hvad betyder de for os? – v/ Elisabeth
Jørgensen.
ANS	Ons d. 17. kl. 19.30 Troens år, Bibelaften ved Mariano Cardiello.
JHK	Ons d. 17. kl. 19.30 Troslærekursus: Kirken og familien.
JHK	Fre d. 20. Messe kl. 17.00 med bøn og tilbedelse, afslutningsvis Sakramental velsignelse kl. 19.00.
JHK Søn d. 21. kl. 18.00 latinsk messe i den ekstraord. ritus.
ANS	Tir d. 23. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten.
ANS 	Ons d. 24. kl.15.00 KÆK.
JHK	Ons d. 24. kl. 19.30 Troslærekursus: De sidste ting.
JHK	Fre d. 26. kl. 19-21.30 Forsonings- og helbredelsesmesse. Skriftemål fra
kl. 18.00.
Alle	Lør d. 27. kl. 10-12.00 Mini-firmander på Institut Sankt Joseph.
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Maj:
ANS Ons d. 1. kl. 19.00 Majandagt.
JHK	Fre d. 3. Kl. 16.00 Det Helligste Sakramente udstilles til stille tilbedelse.
Kl. 16.45 Sakramental velsignelse. Korsvejsandagt efter messen.
ANS	Vågenat med tilbedelse, efter messen kl. 17.00 til kl. 7.00 lørdag morgen.
ANS	Lør d. 4. kl. 14.30 Voksenkatekese. »Bøn – at have hjerte for Gud« ved
p. Paul Marx OMI.
ANS Søn d. 5. kl. 11.00 Familiemesse med efterfølgende familiedag.
JHK Søn d. 5. Kl. 18.00 Messe i den ekstraord. ritus.
ANS Ons d. 8. kl. 19.30, Troens år, Bibelaften ved Mariano Cardiello.
Alle Tors d. 9 – 11. maj, valfart til Vadstena.
ANS	Tors d. 9. Kl. 11.00 Kristi Himmelfartsmesse (ingen messe kl. 8.00).
SAK Tors d. 9. Kristi Himmelfartsdag. Højmesse kl. 9.30.
JHK	Tors d. 9. Kristi Himmelfartsdag. Højmesse kl. 11.00. Igen aftenmesse.
JHK	Fre d. 10. Kl. 18-19.30. Åben dør – personlig forbøn og vejledning.
Alle Lør d. 11. kl. 10-12.00 Mini-firmander på Institut Sankt Joseph.
JHK	Man d. 13. Kl. 19.00 foredrag Skærsilden, v/Pastor Lars Messerschmidt.
ANS	Tir d. 14. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten.
JHK	Fre d. 17. Bøns- og tilbedelsesaften med messe kl. 17.00 og afslutningsvis Sakramental Velsignelse kl. 19.00.
ANS	Lør d. 18. kl. 10.00 Firmelse i Vor Frue Kirke (Kbh.s Domkirke).
JHK	Søn d. 19. Pinsedag. Søndagsorden. Kl. 18.00 Messe i den ekstraord. ritus.
ANS	Søn d. 19. kl. 11.00 Pinsedags højmesse.
ANS	Man d. 20. kl. 11.00 Messe »2. pinsedag« (Ingen messe kl. 8.00).
JHK	Man d. 20. Messe kl. 11.00.
Alle	Tir d. 21 kl.9.30, KÆK udflugt til Fredericia.
ANS	Tors d. 23. Kl. 19.00-21.00, Menighedsaften om Demens, Sankt Ansgars
Kirkes menighedssal. Bredgade 69 A.
Alle	Lør d. 25. kl. 10-12.00 Mini-firmander på Institut Sankt Joseph.
Alle	Søn d. 26. Valfart til Aasebakken. INGEN MESSE I SAK OG ANS.
JHK	Søn d. 26. Alm. Søndagsorden.
ANS	Tir d. 28. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten.
SAK	Fre d. 31. kl.19.00 Koncert for internationale kor, Sankt Annæ Kirke,
Dronning Elisabeths Allé 3 på Amager.
JHK	Fre d. 31. Kl. 19-21.30 Forsonings- og helbredelsesmesse. Skriftemål fra
kl. 18.00.
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Metropolit Kallistos Ware holdt ortodoks vesper i Sankt
Ansgars Kirke med efterfølgende foredrag i menighedssalen
i forbindelse med bedeugen for de kristnes enhed.

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke
Beatrix Carlsen – menighedsrådsformand
Kristine Rude – næstformand
Bjarne von Benzon – sekretær
Christian Veng
Jytte Hansen

Ingeborg Piil Habekost Bui
Jørgen Boesen
Vita Trolle
Pastor Niels Engelbrecht
Paster Marcos Romero Bernus

Menighedsråd Sakramentskirken
Ewa Siekierski – menighedsråds
formand
Jean Mwepele – næstformand
Marianne Lipka – sekretær
Joan Campbell-Tofte
Rafael M. Silva

Katrine Ørum – suppleant
Francois Baustert – suppleant
Pastor Niels Engelbrecht
Pastor Carroll Parker
Pastor Robert Culat

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke
Peter Dal – menighedsrådsformand
Anne Marie Raft – næstformand
Bente Nielsen – sekretær
Anna Siekierska
Stig Sørensen		

Jolanta Dal
Vilhelm Stender – pastoralråds
medlem
Pastor Niels Engelbrecht
Pastor Gerhard Sanders S.J.
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Afsender:
Sankt Ansgars Kirke
Bredgade 64
1260 København K

Kirkernes messetider
Sankt Ansgars Kirke – Bredgade 64, 1260 K
Hverdage (mandag-fredag)
kl. 8.00, fredag desuden kl. 17.00
Lørdag
kl. 17.00
Søndag
kl. 11.00 (højmesse)
2. og 4. søndag	kl. 13.00 Ukrainsk messe
kl. 15.00 Spansk messe
Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30
Tilbedelse fredag
kl. 16.00-17.00
Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne.
Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf. 33 13 37 62, ne@sanktansgar.dk
2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf. 28 85 25 17, mrb@sanktansgar.dk
Sakramentskirken – Nørrebrogade 27 C, 2200 N
Søndag
kl. 09.30 Dansk Højmesse
kl. 11.15 Fransk messe
kl. 18.00 Engelsk messe
Tirsdag
kl. 17.00 Sakramental tilbedelse
Onsdag
kl. 17.00 Novena og engelsk messe
Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 30 54 21 18, ne@sanktansgar.dk
Præst for engelsktalende: Anton Thevaraj Fredrick, tlf. 44 94 76 78, fthevaraj@yahoo.com
Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 26 70 46 76, rob68.bellamin@wanadoo.fr
Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V
Søn- og helligedage
kl. 11.00 Højmesse, kl. 20.00 Messe
Hverdag (mandag-fredag)
kl. 17.00
Lørdag
kl. 18.00 Italiensk messe
1. og 2. søndag i måneden
kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. ritus.
2. søndag i måneden
kl. 18.00 Kroatisk messe
1. fredag i måneden
kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt
Mandag
kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe
Tirsdag
Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn
Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk
Tlf. 3324 6580 / 3381 8588, Fax 3325 0738

