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Bøn
Herre, giv os i ørkenens stilhed
ved din Helligånds hjælp at få øjnene op for,
hvordan vi kan blive befriet fra afhængighed af det,
som tager magten fra os.
Led os gennem fastetiden frem til friheden hos dig!
Amen

Palmegrene fra året før brændes til aske
fastelavns mandag, og asken stødes til
pulver, som bruges til askekorset askeonsdag. Tag derfor jeres grene med
fastelavns søndag (den 6. marts), så de
kan blive til aske. I får nye, friske grene
Palmesøndag den 17. april.
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Præsten skriver:
Efter sin dåb var Jesus 40 dage i ørkenen, hvor han fastede og blev fristet af
djævelen. Han er gået ud i ørkenen som forberedelse til den mission, som
han skal ud på bagefter, for at se tingene i et afstandens perspektiv. På det
tidspunkt dukker djævelen op for at give ham nogle tilbud på, hvad han kan
gøre med sit liv. Tilbuddene går på forbrug, tillid til egne kræfter, berømmelse
og rigdom og bliver ét for ét afvist af Jesus, som slår djævelen i hovedet med
bibelcitater, der skal vise, hvor menneskets fokus skal være. Nemlig på, at det
modtager livet af Guds hånd og at det derfor finder målet for sit liv ved at lytte
til Guds ord i erkendelse af, at det ikke kan mestre livet ud fra egne kræfter.
Fristelsen foregår på et tidspunkt, hvor man skulle tro, at Jesus efter 40
dages faste afsondret fra det pulserende liv med andre mennesker ville være
let at friste med forbrug, fest og opmærksomhed. Men det modsatte er tilfældet. Stilheden, afstanden og afholdenheden har sat tingene ind i deres rette
dimensioner, så han er i stand til at gennemskue, at djævelens fristelser dybest
set ikke er fristende.
De fyrre dages faste før påske er en indbydelse til at følge med ud i ørkenen og se tingene på afstand. Vi kan ikke tilbyde noget konkret ophold i
ørkenen til alle menighedens medlemmer. Man må selv skabe sin ørken ved
at gå lidt på afstand af de ting, der flytter fokus væk fra Gud: overforbrug, tom
underholdning, jagt efter opmærksomhed etc. Den ørken, vi som menighed
kan tilbyde, er der allerede. Det gælder bare om at sætte tid af til at være i
den. Kirken er åben hver dag fra 7.00-18.00, og man kan roligt sætte sig ind
i længere tid. Hver dag har vi tilbud om tidebøn kl. 7.30 og messe kl. 8.00 og
17.00. Om torsdagen er der en times stille tilbedelse kl. 16.00. I fastetiden
tilbyder vi desuden fasteretræte fredag den 18.3. kl. 19.30-23.00, om lørdagen
korsvej kl. 16.30 og hver torsdag kl. 19.00 har diakon Kaare Nielsen læsning
af næste søndags evangelium sammen med pater Paul Marx i Firmandlokalet
Bredgade 69A.
Ørkenen er inden for rækkevidde. Det er bare spørgsmålet om at opsøge den
og tage sig tid til at være i den.
Sognepræsten
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Faste
Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han
havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren
kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive
til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af
brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ « Da tog Djævelen
ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham:
»Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet: Han vil give sine
engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på
nogen sten.«
Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din
Gud.‹ « Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg,
og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette
vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« Da svarede Jesus
ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud
og tjene ham alene.‹ « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og
sørgede for ham. Matt 4,1-11

Fastelavnsfest – søndag 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 3.3. på sogn@sanktansgar.dk

Askeonsdag 9. marts kl. 8.00, 17.00 og 19.00
Askeonsdag har vi ud over de sædvanlige messer også messe med biskoppen
kl. 19.00. Til alle messerne vil der være askeindvielse og uddeling af askekors.
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Electio – biskoppen modtager de nye søndag 13. marts kl. 16.00.
1. søndag i fasten modtager biskoppen alle kandidater fra hele landet, som
skal døbes eller modtages ind i Kirkens fulde fællesskab i påsketiden. 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«.

Fasteretræte – fredag den 18. marts
Åbent hus i kirken kl. 19.30-23.00
»Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.«
Vores fasteretræte i år bliver som sædvanlig en blanding af bibelmeditation,
bodsandagt med mulighed for skriftemål og tilbedelse.
Man kan komme og gå, som man vil.

OBS – messetid ændret: Søndag den 10. April,
højmesse kl. 10.00 med radio transmission
Søndag den 10. april er der radiotransmission af højmessen. DR transmitterer altid gudstjenester kl. 10.00 – derfor ændringen. Alle andre søndage er
højmessen fortsat kl. 11.00.
Vi håber, at alle møder op og synger og beder kraftigt med.

Pieta tilbage
Efter et par år hos Statens Museum for Kunst har vi nu fået vores flamske
Pieta tilbage. Pieta er måske ikke det helt rigtige udtryk, da det normalt er
betegnelsen for et billede, der viser den døde Jesus i sin moders skød. På
dette billede holdes Jesus fra den ene side af Johannes og fra den anden side
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af jomfru Maria. Billedet har været i præstegården
»altid« – forstået på den måde, at ingen ved, hvornår det er kommet menighedens eje. Der er tale
om et flamsk billede fra begyndelsen af 1500-tallet
– en kopi eller variation over et billede af Rogier
van der Weyden fra midten af 1400-tallet.
Ved et besøg af professor Jonathan Nelson fra
Firenze i 2007 blev det konstateret, at maleriet
trængte til at blive konserveret, da malingen var
begyndt at skalle af. Statens Museum for Kunst
undersøgte billedet og lavede en plan for en gennemgående restaurering, som ville beløbe sig til adskillige hundrede tusinde.
Menigheden sendte ansøgninger til bl.a. de fonde, der havde hjulpet os med at
få restaureret Maria-billedet, som nu hænger ved døbefonten. Men desværre
var interessen og gavmildheden ikke så stor i denne omgang. Augustinus Fonden var en undtagelse og gav 50.000 kr.. Menighedsrådet besluttede at spørge,
hvad Statens Museum for Kunst kunne gøre for disse penge. Museet foreslog
en redningsplan, der gik ud på dels at rense billedet let, dels fastgøre farven og
udbedre skader, inden man gav billedet en lakering for at beskytte overfladen.
Dette er så nu blevet gjort. Billedet er tilbage og står foreløbig i sakristiet; men
planen er, at det skal hænges op i nichen efter korsvejens sidste station.
En stor tak til Augustinus Fonden for dens gavmilde bidrag.

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‹.«
Dette stod i sidste nummer af menighedsbladet. Vi lagde ikke noget girokort ved, men regnede med, at medlemmerne af menigheden ville overføre
pengene til vores bank. Det gav ikke noget stort resultat, så nu prøver vi igen.
Hvis det stadig ikke lykkes, lægger vi et girokort i næste gang.

Ministrantweekend på Bornholm 8.-10. april
Alle ministranter og alle, der gerne vil være ministranter er indbudt til ministrantweekend på Bornholm. Vi tager på weekend sammen med ministranterne fra Sankt Therese, Sakraments- og Rosenkranskirken.
Prisen bliver kr 300,-; men husk, at prisen ikke må være det afgørende. Hvis
nogen ikke har pengene til det, skal de blot tale med sognepræsten.
Nærmere detaljer om turen får man, når man er tilmeldt.
Tilmeldelse til mrb@sanktansgar.dk

Valfart til Åsebakken
Søndag den 29.maj. Ingen messe i kirken! Menigheden tager af sted med bus
fra kirken kl. 8.30. 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.
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: 50 kr. Ministranter gratis.
Tilmelding bag i kirken eller på sogn@sanktansgar.dk

Sogneundersøgelse 2011
»Nye tider – Giv dit bud på sognets fremtid.«
I har måske set plakaterne med dette slogan sammen med opfordringen til
at deltage ved to tema-kirkekaffemøder omkring sogneundersøgelsen.
Sogneundersøgelse 2011 er initieret af Pastoralrådet med et tosidigt formål
• at give alle menigheder lejlighed til at tale deres situation igennem og finde
ud af hvad man er glad for og hvad man savner.

• at finde ud af hvor »skoen trykker« så pastoralrådet kan igangsætte de
rigtige projekter på landsplan.
Det første meget velbesøgte tema-kirkekaffemøde i vores menighed løb af
stablen søndag den 16/1.
Søndag den 27/2 afholdes det andet tema-kirkekaffe arrangement efter
højmessen klokken 11, hvor emnerne er:
• Gudstjenestelivet og katekese – om den tilbedelse og trosoplæring der
finder sted i sognet
• Kommunikation og information – om kommunikation i sognet, og med
resten af Danmark
Da arrangementet i skrivende stund ikke har været afholdt håber vi på et lige
så talrigt fremmøde fra denne dag, hvor vi atter har haft en god lejlighed til
at tænke over og diskutere nogle af de vigtige områder der binder os sammen
– både som lokal menighed og Katolsk Kirke i Danmark.
Sogneundersøgelse 2011 løber frem til 31/3 2011, hvor jeg, på lige fod med
de øvrige menigheder i Danmark, indrapporterer resultatet fra Sankt Ansgars
menighed til Pastoralrådet.
I kan læse meget mere om initiativet på http://www.katolsk.dk/su2011 og
alle er ligeledes meget velkomne til at kontakte mig på christianveng@yahoo.
dk, hvis I har spørgsmål til undersøgelsen eller vil videregive bidrag til debatten, som I mener bør være en del af tilbagemeldingen fra vores menighed.
Christian Veng

Taizé andagt for fred og forsoning, fredag d. 4. marts kl. 19.30
Siden 2007 har vi her i Sankt Ansgars Kirke holdt særlige Taizé andagter
to gange om året. Her skabes et alternativt liturgisk rum med en andagtsform baseret på stilhed, lys, enkelhed, meditativ sang og refleksion. Kirken
er næsten udelukkende oplyst af stearinlys, vi holder hver især lyskærter, og
sammen synger og beder mellem 110-180 mennesker fra mange forskellige
kirkesamfund. Om foråret for fred og forsoning i verden; om efteråret for
skaberværket og miljøet. Medvirkende fra nu ialt 8 forskellige kirkesamfund
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beder forbønner på 10 forskellige sprog. Efter andagten byder vi på forfriskninger i menighedssalen og tid til gode snakke på tværs af kirketilhørsforhold.
Dette fælleskirkelige samarbejde, der udvides år for år, er unikt i Danmark.
På tværs af kirkeskel, sprog, kultur, etnicitet og nationalitet forenes vi i bøn
til Kristus om vores kald som individer til omvendelse og kærlighed og vores
fælles, universelle ansvar for sammen at bede og arbejde for fred, forsoning
og retfærdighed i verden og, gennem bøn og handling, at tage vare på skaberværket, Guds gave til os.
Varmt velkommen!

Jacqueline Ryle, koordinator

KÆK-udflugt til Habitaculum Mariae og Fuglsang
Onsdag den 18. maj kl. 9.30 tager vi på ældreudflugt til Habitaculum Mariae, Birgittinerindernes kloster i Maribo, hvor vi fejrer messe og spiser vores
medbragte mad.
Efter frokost tager vi til kunstmuseet på Fuglsang lige uden for Nykøbing,
hvor vi også drikker kaffe, inden vi kører hjem igen.
Hjemkomst sent på eftermiddagen.
Pris: 100,Tilmelding til Hanne Bjerrum 27 63 07 40 – eller på sogn@sanktansgar.dk

Stilhed i kirken
Først og fremmest skal jeg slå mig for mit eget bryst, for jeg har en tendens
til at give mig til at føre samtaler med folk i kirkerummet. Underligt, for når
jeg selv sidder og prøver at samle mig i stilheden, bliver jeg altid forstyrret af
folk, som giver sig til tale sammen. Det er hverken blasfemisk eller syndigt
at tale inde i kirken; men det virker mod rummets hensigt, at være det sted,
hvor vi i stilheden kan møde Gud, lægge vores inderste anliggende frem for
ham og lytte til hans reaktion.
Måske kunne vi hjælpe hinanden til at vente med indbyrdes samtale til vi
er kommet ud igen.
Sognepræsten
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Personalia
Døbte:
Alexandra Jean Vista
Sofus Asmus Pedersen Borgnæs
Michael Peter Fenger
Noah John Révész Gudmann
Mathilde Caroline Maria Rygaard
Wilma Nørgaard Madsen
Seier Angel Spang Ruiz
Thor Pak Heide Balcasar
Hans Christian Wilhelm StentebjergMadsen
Ella Felipe Wulff Pedersen
Marcus Christiansen

Døde:
Kazimiers Stanislaw Szymanski
Slawa Bienkowski
De hvile i fred!

Hjertelig tillykke!

Kalender
Korsvejsandagt hver lørdag i fasten kl 16:30
Marts
Fredag den 4.
Lørdag den 5.
Søndag den 6.
Onsdag den 9.
Lørdag den 12.
Søndag den 13.
Fredag den 18.
Lørdag den 19.
Onsdag den 23.
Lørdag den 26.

19.30 Taizé andagt
14.30 Voksenkatekese: »Bøn til Maria« ved p. Herbert
Krawczyk, S.J.
11.00 Familiemesse med efterfølgende fastelavnsfest
Askeonsdag. Messe med askeindvielse og askekors kl. 8.00, 17.00 og 19.00 (Ingen bibelstudiekreds)
16.30 Korsvejsandagt
16.00 Electioceremoni i forbindelse med Vesper, derefter reception i salen
19.30 Faste retræte med mulighed for skriftemål.
Tilbedelse indtil kl. 24.00
16.30 Korsvejsandagt
15.00 Kæk møde. sr. Anna Maria om Julian af Norwich
19.30 Bibelstudiekreds ved Niels Engelbrecht
16.30 Korsvejsandagt

April
Lørdag den 2.

14.30 Voksenkatekese: »Troen i hverdagen« ved
p. Paul Marx, O.M.I
16.30 Korsvejsandagt
Søndag den 3. 11.00 Familiemesse med efterfølgende familiedag
Lørdag den 9. 16.30 Korsvejsandagt
Onsdag den 13. 19.30 Bibelstudiekreds ved Niels Engelbrecht
Lørdag den 16. 16.30 Korsvejsandagt
Søndag den 17. 11.00 Palmesøndag. Procession og pontifikalmesse
Tirsdag den 19. 17.00 Oliemessen. Pontifikalmesse og indvielse af
sygeolie, katekumenolie og Krisam
Torsdag den 21. 17.00 Skærtorsdags pontifikalmesse. Kirken forbliver
åben for bøn til kl. 24.00
Fredag den 22. 15.00 Langfredagsliturgi
Lørdag den 23. 21.30 Påskenats liturgi begynder. Efter påskefejringen
i kirken ønsker vi hinanden glædelig påske i
menighedssalen og lykønsker de nydøbte og nyoptagne medlemmer af vor menighed.
Søndag den 24. 11.00 Påskedags pontifikalmesse.
NB! Ingen messe kl. 8.00
Mandag den 25. 11.00 2. Påskedag messe.
NB! kun den ene messe anden påskedag.
Onsdag den 27. 15.00 KÆK-møde: domsakristan Ulla fortæller om sit
studieophold i Assisi
19.30 Bibelstudiekreds
Lørdag den 30. 17.00 Messe med efterfølgende majandagt og procession til Mariastatuen i haven.
Maj
Søndag den 1. 11.00 Festmesse med børnenes første hellige
kommunion
Lørdag den 7. 14.30 Voksenkatekese: »Benedikt og Lioba«
ved sr. Rut Maria OSB
Onsdag den 11. 19.30 Bibelstudiekreds
Onsdag den 18. 9.30 KÆK-skovtur
Onsdag den 25. 19.30 Bibelstudiekreds
(Den sidste i denne omgang.)
Søndag den 29.
Valfart til Vor Frue af Aasebakken.
Ingen messer i Sankt Ansgars Kirke.

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

