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Bøn
Gud,
uden dit vink falder intet hår fra hovedet,
intet blad fra træet og ingen fugl fra luften,
ej heller undslipper nogen tanke sindet,
nogen lyd tungen eller nogen bevægelse hånden.
Du har indtil nu ført mig ad veje, som var mig ukendte.
Før du mig nu ad nådens sti, seende eller blind!
Det er lettere for dig at føre mig derhen, hvor du vil,
end det er for mig at trække mig tilbage derfra,
hvorhen mine længsler drager mig.

Præsten skriver
For præster er august en måned fuld af forventninger. Der holder vi møder
med de forskellige grupper, der skal i gang med forberedelse til 1.kommunion
og firmelse og planlægger sammen med de forskellige ansvarlige i menighederne, de initiativer, der skal begynde i september måned. Det er dejligt at
møde de unge, der skal til firmelse til pinse og mærke deres forventninger til,
hvad der skal ske og se børnene, der glæder sig til 1.kommunionen. Hvert år
bliver jeg fyldt med optimisme og forestiller mig alt det gode, der kan komme
ud af mødet med børnene og de unge. Jeg ved godt, at jeg ikke kan regne med,
at de så bagefter alle sammen kommer i kirke hver søndag, som jeg gerne ville
have det; men jeg møder så tit i samtaler i forbindelse med dåb, bryllup og
begravelser folk, der stadig som en afgørende del af deres livsfundament har
oplevelser fra deres møde med Kirken, da de gik til forberedelse til 1.kommunion eller firmelse. Det, der blev sået dengang, er vokset og har båret frugt,
måske ikke på den måde, som præster og kateketer forestiller sig det, men
Gud har i alle tilfælde haft en finger med i spillet og brugt os på en måde, der
har bragt disse mennesker nærmere til ham. Det er opmuntrende at opleve
og giver også mod til at tro, at det nytter noget, selvom resultaterne ikke er
umiddelbart synlige for os her og nu.
Menigheden må gerne bruge resten af Troens År på at støtte katekesen af
vore børn og unge med deres bøn om, at vi kan møde dem, hvor de er, og se
dem, som de er, så de bliver levende mennesker for os, og vi kan lære hinanden
rigtigt at kende. Det er forudsætningen for, at vi kan så på den bedste måde,
så troen kan få vækst.
Sognepræsten

Mød et sognebarn
José Novella, der snart runder 80 år, er pæredansk, men
det spanske navn skyldes hans bedstefar, der kom til
Danmark i 1910. Jose`fortæller: ”Jeg er født og opvokset på Østerbro og har aldrig boet andre steder. Jeg har
heller aldrig tilhørt andre kirker end Sankt Ansgar og
jeg begyndte at komme i kirken i 1939 sammen med
min mormor, der var konvertit – og derfor ivrigt praktiserende. Nej, jeg var aldrig ministrant, det var jeg for
genert til, men fra 1949 og de følgende 15 år var jeg i
Sankt Ansgars KUK, og det var noget, der har betydet
allermest for min katolske tro. KUK’en af unge katolikker mødtes hver onsdag
aften i private hjem. Der var 5-6 forældre, der på skift stillede deres hjem –
og bespisning til rådighed for møderne, hvor vi normalt var 30 stk. Lederne
sørgede for at skaffe en foredragsholder, og når der var et særligt stort navn på
tapetet, f.eks. Bjørn Højbo, så kunne det ske, at der kom nogle og 70 til mødet.”
Efter KUK-tiden deltog José i en seniorgruppe i nogle år og var med i
de første menighedsråd. José begyndte også at være menighedens officielle
fotograf til første kommunioner, firmelser osv. Også pavebesøget i 1989 blev
fotograferet af José og billederne står i et album i undervisningslokalet. I livet udenfor kirken arbejdede José i KTAS i 44 år i forskellige stillinger. Josè
fortsætter: ”Da jeg så skulle pensioneres, foreslog min kone mig, at finde et
eller andet, så jeg ikke skulle gå hjemme hele tiden. Og jeg tilbød så pastor
Timmermann, at hjælpe på kontoret. Jeg begyndte den 15. august 1996 og har
ført kirkebøger og skrevet dåbsattester og vielsesattester lige siden. Jeg har ikke
gået på kordegnekursus, men har lært det hele lidt efter lidt ved at gøre det.
Og der er jo kommet nye navnelove og andre ting, som man skal sætte sig ind
i. Er navneændringer så noget af det værste? ”Det værste er slægtsforskningsspørgsmål. Man kan bruge SÅ lang tid på at lede i kirkebøgerne for at finde
svar til en slægtsforsker. Men arbejdet her på kontoret er meget afvekslende,
og er med til at holde systemerne i gang.”
Tillykke med 80 år og god fortsættelse.
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Arrangementer i kirken
Mini-firmander på Institut Sankt Joseph 1. og 3. lørdag i måneden
Hver 1. og 3. lørdag i måneden er der mini-firmander kl. 10.00-12.00 på Institut Sankt Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17 – lige over for den amerikanske
ambassade. Tilbuddet til mini-firmanderne er undervisning, sport, leg, løb,
quiz og en kort gudstjeneste. Det koster kr. 100,- for hele sæsonen.
Informationsmøde tirsdag den 3. september kl. 19.30 i Sankt Ansgars
Menighedssal, Bredgade 69 A. Medbring 100 kr. i deltagerbetaling.
1. gang er lørdag den 21. september kl. 10.00.
Bibelstudie ved sognepræsten – Esajas Bog
Vi kender både Esajas fra julens læsninger om lyset, der skal overvinde mørket
og fra Langfredags 1. læsning om Herrens lidende tjener. Det er også Esajas,
der giver os den flotte vision om, hvad der vil ske, når den retfærdige konge
kommer, hvor lammet og løven skal ligge siden om
side, og alle ødelæggende modsætninger skal være
ophævet.
Esajas Bog er spændende, fordi den er blevet til
over flere hundrede år, men alligevel har et samlet
præg. Vi vil se på dens historie, hvad teksterne har
betydet, da de blev skrevet, men også på, hvad de kan
sige os i dag.
Studiekredsen finder sted i præstegården ved
Sankt Ansgars Kirke kl.19.30 følgende onsdage:
04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 06.11, 20.11 og 04.12.
Michelangelo’s fremstilling
af profeten Esajas fra loftet i
Det sixtinske Kapel

KÆK program – Sankt Ansgars Kirke
Onsdag den 25. september kl. 15.00: Vores nye præst Daniel fortæller om sig
selv. I oktober er der intet program – vi er i Rom/Firenze.
Onsdag den 27. november: Ulla fortæller om turen til Rom/Firenze.
Onsdag den 11. december kl.11.00: Messe og julemiddag.
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Alle Helgens Andagt på Vestre Kirkegård 3. november kl.16.00
Første søndag i november, 3.11, fejrer vi Alle Helgen om morgenen til højmesserne i de forskellige kirker og om eftermiddagen samles vi kl.16.00 i Nordre
Kapel på Vestre Kirkegård til andagt med biskoppen for Alle Sjæle. Efter andagten er der procession til den katolske afdeling, hvor vi beder rosenkransen
og biskoppen velsigner gravene.
Novemberfest i Sankt Ansgar – 9. november kl.17.00/18.00
Traditionen tro mødes vi til fest den 1. fredag i november, hvor vi sammen
spiser den traditionelle ”Novembergryde”, drikker lidt vin og hygger os med
sange og quiz.
Efter messen kl. 17.00 er der drinks i menighedssalen, og vi spiser ved
18-tiden.
Billetter kan købes i kirkerne ugerne før og koster 100 kr. for voksne. Børn
kommer gratis med.

Pavens dag – 10. november
En gang om året beder vi særligt for paven. I
Skandinavien har vi valgt festen for Laterankirkens Indvielse, som i år fejres søndag den
11. november.
Om eftermiddagen er der festvesper med
biskoppen i Domkirken kl. 16.30. Efter
vesperen er der reception i menighedssalen.

Niels Steensen Fest – 25 års jubilæum for hans saligkåring
Lørdag den 23. november kl. 13.00 i Sankt Ansgars Menighedslokaler og i Sankt
Ansgars Kirke.
Niels Steensen er en helgen, som har tæt tilknytning til vore tre menigheder.
Han er født og opvokset i Sankt Ansgars Menighedsområde, hvor der også
er opsat en mindeplade for ham i Klareboderne. I Jesu Hjerte Menighed er
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Stenosgade opkaldt efter ham, og hans buste står i kirken, og i Sakramentskirkens Menighed står der en statue af ham, hvor han er ved at dissekere et lig,
nemlig foran Universitetsbiblioteket på hjørnet af Nørre Allé og Tagensvej.
Han er altså meget nærværende i vores område – i hvert fald i det offentlige
rum – om han også er åndeligt nærværende og har betydning for vore menigheder, er et andet spørgsmål.
Det er i år 25 år siden pave Johannes Paul II saligkårede ham ved en storslået messe i Peterskirken, hvor der var store pilgrimsgrupper fra Tyskland og
Danmark til stede.
Jubilæet fejres i år dels ved en pilgrimstur til Rom og Firenze sammen
med de tyske bispedømmer, hvor Niels Steensen var aktiv i sin korte tid som
biskop, og dels ved et festseminar med efterfølgende festmesse kl.17.00 med
biskoppen og reception i Sankt Ansgars Kirke.
Seminaret finder sted kl. 13-16.45. Det er lykkedes os at få fat i to yngre
forskere, som vil holde oplæg for os. Den ene er Jakob Bek-Thomsen, der blev
ph.d. sidste år fra Aarhus Universitet på en afhandling om Steensens forskningskarriere ved Medici-hoffet i Firenze. Her var Steensen medlem af det
prestigefulde lærde selskab Accademia del Cimento, som også var støttet af
Medici’erne. Han vil tale om Steensens videnskab, sådan som det ser ud i netop
denne, bredere sammenhæng af fyrster og videnskabelige venner og kolleger.
Seminarets andet bidrag drejer sig også om videnskabsmanden Niels
Steensen, men med fokus på medicinsk etik. Det stammer fra dr.theol. Frank
Sobiech, der netop er ved at lægge sidste hånd på en bog på tysk om Niels
Steensen og medicinsk etik. Men hos os vil han holde sit oplæg på engelsk.
Seminaret slutter med en paneldiskussion om Steensens
aktualitet og relevans i dag med deltagelse af biskop Kozon,
pastor Engelbrecht, Sebastian Olden-Jørgensen, m.fl. I forbindelse med seminaret vil der kunne købes Steensen-litteratur,
andagtskort og frimærker (medbring kontanter!).
Niels Steensens Buste i Jesu Hjerte Kirke

Troens År slutter med Kristi Konges Fest 24. november Pontifikalmesse
Søndag den 24. november kl. 11.00 fejrer biskoppen i Domkirken en festlig
pontifikalmesse som afslutning på Troens År.
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Kulturnatten i Jesu Hjerte Kirke
Har du lyst til at være med til at lave Kulturnat i Jesu Hjerte Kirke, fredag den
11. oktober 2013? Kulturnattens emne bliver Maria – Troens Moder.
Planlægningen er i gang. Er du kreativ, idérig, praktisk, eller har du bare lyst
til at være med, så ring eller mail til Rasmus, som er tovholder, på rasmus@
kaarefrederiksen.dk eller tlf. 40 82 04 00 eller til menighedsrådsformanden,
Peter Dal, på peter_dal@hotmail.com.

Stenoklubbens efterårsprogram 2013
Tirsdag den 17. september:
”Henri Nouwen”, teolog og forfatter til megen åndelig litteratur.
– Inge Switon Rønnow fortæller om denne spændende mand, som hun selv
har mødt gennem sit arbejde i Tro og Lys.
Tirsdag den 15. oktober:
”En pilgrimsdag i Walsingham, The Lady of Walsingham, Englands Nazaret.
– Birte Mandrup Christensen fortæller om en dag i juli i Walsingham, og viser
en video om det historiske, berømte og spændende sted i England.
Tirsdag den 19. november:
”Rejsen til Rom, Niels Steensen-fejringen i ord og billeder”
– Ulla Elmquist, sakristan i Sankt Ansgar fortæller om 25-års-fejringen i
oktober og viser billeder derfra.
Tirsdag den 17. december:
Adventsmøde i Stenoklubben. Vi tænder adventskransen, hygger os med kaffe
og hjemmebagt præstegårdsjulekage, fortælling og lotteri.
Møderne foregår i Jesu Hjerte Kirkes menighedslokale kl. 14.30-16.30.
Alle, unge som ældre, er hjerteligt velkomne.
På Stenoklubbens vegne Birte Mandrup Christensen.
birte@gmail.com/tlf.61275586
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LOPPEMARKED TIL FORDEL FOR CARITAS
Sakramentskirken afholder loppemarked til fordel for Caritas.
Lørdag den 14. september, kl. 11.00-16.00.
Sted: Gården ved Sakramentskirken, Nørrebrogade 27.
Boder: Tøj, mærketøj, børnetøj, legetøj, tasker, smykker, køkkenting, nipsgenstande og meget mere – der er både brugt og nyt.
Café: Drikkevarer, kager og god mad kan købes.
Kom og støt vores arbejde for Caritas.

Hjælpere til Kulturnat 2013 søges
Igen i år slår Sakramentskirken dørene op på Kulturnatten. Målet er at dele
vores fantastiske tro og mangfoldige musik med mennesker, der ellers ikke
ville komme ind i vores kirke. Kulturnatten falder på fredag den 11. oktober,
og kirken er åben kl. 18.00-23.00.
For at kunne vise os fra vores bedste side har vi brug for hjælpere. Tilhører
du Sakramentskirkens sogn, og har du lyst til at give en hånd med, kan du
tilmelde dig hos Ewa Siekierski på mail: ewa_formand@yahoo.com. Der er
både brug for kagebagere og personale til cafe og kirke på selve aftenen, så
mon ikke der findes en opgave til dig. På forhånd tak for opbakningen!
Ewa Siekierski
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Mortensaften/Skt. Martin af Tours i Sakramentskirken
Fredag den 15. november 2013 kl. 18.00.
Efteråret nærmer sig og med det også vores årlige sammenskudsgilde Mortensaften. Vi starter med messe, og bagefter forsætter vi nede i krypten, hvor
alle medbringer en ret og noget drikkelse til det fælles bord. Vi håber at se så
mange som muligt.
Mange hilsner fra menighedsrådet
i Sakramentskirken

Natkirke i Sakramentskirken
Natkirken har kørt et par år i Sakramentskirken under diakon Kaare Nielsens
ledelse sammen med en lille håndfuld hjælpere. For at få natkirken til fortsat
at være et godt tilbud for åndeligt pusterum, for bydelens naboer, og andre der
lægger vejen forbi, er der brug for flere hænder til at hjælpe med at stille lys op,
sætte bøger frem, arrangere bønneskrivningshjørne, pynte alter mv. Henvend
dig til Marianne Lipka, tlf. 28 29 11 22, hvis du er interesseret i at høre mere,
om at være med som hjælper i natkirken.
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NYT FRA KIRKENE
Farvel til yoga i Sakramentskirken
Så godt som hver mandag i 4 år har yogainstruktør Jack Davis kvit og frit
invitereret til community yoga i Sakramentskirkens krypt. Tilbuddet har været båret af et ønske om, at alle uanset pengepung kan få glæde af yogaens
velgørende stræk- og styrkeøvelser.
Siden Jack er en entreprenant sjæl, har Jack startet sit eget yogastudie op, der
forener hans lidenskab for yoga og uddannelse som kok. I Yogacentralen på
Allégade på Frederiksberg tilbyder Jack og hans ansatte yoga samt vegetarisk/
vegansk mad. Foretagendet kræver en del opmærksomhed, og Jack har derfor
set sig nødsaget til at flytte de gratis yogatimer fra krypten til Yogacentralen,
hvor det nu koster den beskedne sum af 50 kroner at deltage i en tilsvarende
yogatime.
Sakramentskirken siger stor tak til Jack for de mange timer med gratis yoga
og ønsker held og lykke med Yogacentralen!
Ewa Siekierski

Magleåsugen
Det katolske kursuscenter, Magleås, ligger naturskønt i fredelige omgivelse i
Høsterkøb lige op til Rude Skov og med udsigt over Sjælsø. Flere gange om året
afholdes der arrangementer for forskellige aldre og organisationer i Kirken.
5.-11. august var der den såkaldte ”Magleåsuge”, hvor 30, overvejende ældre,
havde en givende og hyggelig uge. Emnet i år var ”Koncilet – 50 år”. Historikere
og andre specialister gav en oversigt over alle Kirkens konciler og gennemgik
især betydningen af II. Vatikankoncil. Hver dag havde et indholdsrigt program
i relation til emnet med foredrag om mennesker, musik og tro. Der var daglig
messe, og dagen afsluttedes med komplet. Der var tilbud om fællesskab i troen,
set fra forskellige synsvinkler, men også med fokus på natur, sang og bøn.
Bygningerne er utrolig smukke, både ude og inde. Der er en stor foredragssal, mens der til hygge og aftensamvær er opholdsstuer med flygel, caféborde
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og sofagrupper. Endelig er der et lille, veludstyret bibliotek. Måltiderne indtages i spisestuen, og har man prøvet kokkens pragtfulde mad én gang, så
glemmer man den aldrig!
Det sociale samvær er vigtigt, og aftnerne med bål på terrassen er meget
smukke. Vi nyder synet, mens vi synger efter højskolesangbogen. En aften stod
programmet på skotske folkedanse, ledet af to danseinstruktører, og havde
man kigget ind af vinduerne, så havde man næppe troet sine egne øjne! Det
har været en del af programmet de sidste par år. Andre aftener ser vi en film
eller sidder og griller. En af dagene er vi på en udflugt med bus, hvor vi får
læst messe i en katolsk kirke, dette år i Roskilde. Vi spiser så vores medbragte
mad og drikker te/kaffe bagefter i menighedslokalerne. Turen hjem går ad
snoede veje i et dejligt landskab. Fredag aften kan man invitere gæster, der så
deltager i middagen og i aftenprogrammet. Lørdag aften, der er den sidste, får
vi festmiddag, hvad jeg synes, vi får hver aften, men denne er så på 3 retter, og
kokken forklarer menuen.
Ugen ledes af Lisbeth Poulsen og Bent Jensen, der har styr på alt, og de er
medvirkende til, at man allerede glæder sig til næste år.
Bente Nielsen

Stenoklubbens og Jesu Hjertes menighedsudflugt 14. august
Traditionen tro rullede der kl. 8.30 en bus op i Stenosgade for at afhente deltagerne i udflugten, Det var overvejende fra sognet, men der var også deltagere
fra Skt. Ansgar og Stella Matutina. Efter at have fået alt med, kørte vi af sted
mod Kalundborg. Da vi var kommet ud på motorvejen, sang vi morgensang i de
medbragte salmebøger, og pastor Niels Engelbrecht ledede morgenbønnen og
læste dagens evangelium til overvejelse. Så drak vi te/kaffe og nød ellers turen.
Da vi kom til Vor Frue Kirke, der er kendt for sine 5 tårne, blev vi modtaget
af menighedsrådsformanden, der fortalte lidt om kirkens historie og udsmykning. Kirken er opført i begyndelsen af 1200-tallet af Ingeborg, der var datter af byens grundlægger, Esbern Snare. Kirkens grundplan er et græsk kors,
hvor hver af de fire korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejste
sig, hvilende på fire granitsøjler, over kirkens midtpunkt. Kirkens borgagtige
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udseende skulle lede tanken hen på ”Det himmelske Jerusalem”, hvor Gud
og mennesker ved tidernes ende skal bo sammen. I Middelalderen forestillede man sig nemlig ”Det himmelske Jerusalem” som en befæstet borg med
fem tårne. Efter besøget spiste vi vores medbragte mad i et af kirkens lokaler.
Derefter var der en times tid, hvor man kunne kigge nærmere på byen efter
det udleverede kort.
Lige i nærheden af kirken lå forfatteren Sigrid Undsets fødehjem og Kalundborgs kulturhistoriske Museum, der med sine 25 rum gav et godt billede
af de forskellige tidsperioder med vore forfædres kultur og livsvilkår. Vi mødte
to halshuggede middelalderskeletter, ting fra stenalder, bronzealder og middelalder, besøgte forskellige værksteder og så egnens folkedragter. Da vi kom
forbi et gammeldags køkken, priste man sig lykkelig over nutidens hjælpemidler, og endelig var der en udstilling af gamle tegneserier og bøger, og når
man nikkede genkendende til dem, følte man sig næsten selv på museum!
Bussen kørte os så til den katolske Sankt Mariæ Kirke, hvor pastor Michal
Bienkowski ventede på os. Det er en lille, smuk kirke, hvor nogle af de lokale katolikker ventede på os. Pastor Niels Engelbrecht læste messen med en
prædiken ud fra dagens evangelium, som vi allerede var præsenteret for om
morgenen. Mon ikke alle ønskede at kunne leve op til den måde, evangeliet
lærer os at tackle uenighed på? Da vejret nu var fint, drak vi te/kaffe uden for
kirken med skønne kager til. Så gik turen hjemad, og på et tidspunkt ledede
Niels os gennem rosenkransen. Tak for en god og veltilrettelagt tur til Stenoklubbens leder, Birte Mandrup.
Bente Nielsen

Jesu Hjerte Kirkes menighedsudflugt.
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Academicum Catholicum
Foredragene afholdes på Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15.
Aristoteles – Fast pensum i middelalderen
Torsdag den 12. september kl. 19.30-21.00. Aristoteles’ værker var ikke blot
obligatorisk læsning ved middelalderens skoler og universiteter, hans logik og
fysik stod højest på læseplanen og dannede det videnskabssproglige grundlag
for filosofisk og teologisk tænkning. Men hvordan kom Aristoteles’ græsksprogede værker til det latinsksprogede Europa? Og hvorfor blev Thomas Aquinas
ikoniseret af kirken i det 19. århundrede?
Eugenio Pacelli as nuncio in Germany 1917-29 and his archives in the
Vatican Secret Archives.
Torsdag den 17. oktober kl. 19.30-21.00. Kirsi Salonen fortæller om Eugenio
Pacelli (Pius 12) som nuntius i Tyskland 1917-29. Salonen har arbejdet med
Pacellis papirer i Vatikanets hemmelige arkiv. Hun vil præstentere arkivmateriale fra Pacellis korrespondance, som kaster lys over hans rolle som Pius
12 under 2. Verdenskrig.

Afskedsfest for Pastor Marcos
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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.
Sakramentskirken har natkirke hver den 2. torsdag i måneden kl. 20-23.00.
September
ANS	Søn d. 1. kl. 11.00 Familiemesse med efterfølgende familiedag i Menighedssalen
ANS	Tir d. 3. kl. 19.30 Mini-firmand indskrivning og orientering i Menighedssalen, Bredgade 69 A
ANS	Ons d. 4. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved pastor Niels Engelbrecht begynder i Undervisningslokalet, Bredgade 64
ANS	Tors d. 5. kl. 19.30 Konvertitkursus begynder i Menighedssalen, Bredgade 69 A
ALLE Fre d. 6. – søn d. 8. Ministrantweekend på Bornholm
JHK	Fre. d. 6. kl. 16.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl. 16.00.
Kort andagt og sakramental tilbedelse
ANS Fre d. 6. kl. 17.30 Vågenat i kirken indtil lørdag morgen
ANS Lør d. 7. kl. 06.30 Messe som afslutning på vågenat
ANS	Lør d. 7. kl. 14.30 Voksenkatekese. Trossamfund, civilsamfund og stat –
hvor hører Kirken hjemme i den virkelighed? ved Erling Tiedemann
ANS Søn d. 8. kl. 11.00 Domkirkens konsekrationsdag (148 år)
ALLE Tors d. 12. kl. 19.30-21.00 Foredrag Academicum Catholicum
JHK	Fre d. 13. kl. 18.00-19.30 Åben dør: Personlig samtale og forbøn, i menighedssalen. Indgang 4A
ALLE	Lør d. 14. kl. 13.00 Firmandundervisning begynder i Menighedssalen,
Bredgade 69 A
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SAK Lør d. 14. kl. 11-16.00 Loppemarked i Sakramentskirkens gård
JHK Tirs d. 17. kl. 14.30-16.30 Stenoklubben
ANS Ons d. 18. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i U-lokalet ved Niels Engelbrecht
ALLE Fre d. 20. – søn d. 22. Firmandweekend
JHK	Fre d. 20. kl. 17.30 Bøn og tilbedelse, som afsluttes med sakramental
velsignelse kl. 19.00
ANS	Ons d. 25. kl. 15.00 KÆK-møde i Menighedssalen. Pastor Daniel Jimenez fortæller om sig selv
JHK	Fre. d. 27. kl. 19.00-21.30 Forsonings– og helbredelsesmesse. Indgang 4,
kirken. Skriftemål og samtaler fra kl. 18.00
ANS	Søn d. 29. Katolsk Menighedspleje afholder Mikkelsmarked i Menighedssalen
Oktober
ANS Ons d. 2. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i U-lokalet ved Niels Engelbrecht
JHK	Fre. d. 4. kl. 16.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles. Kort andagt
og velsignelse kl. 16.45
ANS Fre d. 4. kl. 17.30 Vågenat i kirken indtil lørdag morgen
ANS Lør d. 5. kl. 06.30 messe som afslutning på vågenat
ANS	Lør d. 5. kl. 14.30 Voksenkatekese: Kejser Konstantin og kristendommen. Ved Helge Clausen
ANS	Søn d. 6. kl. 11.00 Familiemesse med høstgudstjeneste og efterfølgende
familiedag i menighedssalen
ANS Fre d. 11. kl. 18-24.00 Kulturnatten, Gregoriansk sang kl. 20.00 og 22.00
SAK Fre d. 11. kl. 18-23.00 Kulturnat i Sakramentskirken
JHK	Fre d. 11. kl. 18.00 Åben dør: Personlig forbøn og samtale, i menighedssalen, indgang 4A

16

JHK	Fre d. 11. kl. 18.00-23.30 Kulturnat i Jesu Hjerte Kirke. Tema Maria
Troens Moder. Der fortælles om Mariavalfarter og det danske Hilde
gårdensemble optræder med et program centreret om Mariahymner
JHK Tirs d. 15. kl. 14.30-16.30 Stenoklubben
ANS Ons d. 16. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i U-lokalet ved Niels Engelbrecht
ALLE Tors d. 17. kl. 19.30-21.00 Foredrag Academicum Catholicum
JHK	Fre d. 18. kl. 17.30 Bøn og tilbedelse, som afsluttes med sakramental
velsignelse kl. 19.00
ANS Ons d. 23. NB! ikke KÆK-møde p.g.a. Niels Steensen valfart
JHK	Fre d. 25. kl. 19.00-21.30 Forsonings– og helbredelsesmesse. Indgang 4,
kirken. Skriftemål og samtaler fra kl. 18.00
November
JHK	Fre d.1. kl. 16.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles. Kort andagt
og sakramental velsignelse kl. 16.45
ANS Fre d. 1. kl. 17.30 Vågenat i kirken indtil lørdag morgen
ANS Lør d. 2. kl. 06.30 messe
ANS	Lør d. 2. kl. 14.30 Voksenkatekese: Pave Frans – person og program ved
Nik Bredholt
ANS	Søn d. 3. kl. 11.00 Alle Helgen Familiemesse med efterfølgende familiedag. Kl. 16.00 Alle sjæles andagt på Vestre Kirkegård, begynder i Nordre
Kapel
ANS Man d. 4. kl. 08.00 Alle Sjæles messe for menighedens afdøde
JHK	Fre d. 8. kl. 18.00-19.30 Personlig samtale og forbøn, i menighedssalen.
Indgang 4A
ANS Ons d. 6. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved Niels Engelbrecht i U-lokalet
ANS Fre d. 8. Novemberfest i menighedssalen
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ANS	Søn d. 10. kl. 11.00 Laterankirkens Indvielse, Pavens Dag: Pontifikalmesse. Kl. 16.30 Festvesper med efterfølgende reception i menighedssalen
ANS	Man d. 11. kl. 09.30 Requiemsmesse for de faldne franske soldater fra
verdenskrigene
JHK	Man d. 11. kl. 19.00-21.00 Foredrag: Forsoningens sakramente.
i menighedssalen, indgang 4B. Arrangører: Pastor Lars Messerschmidt
og en gruppe lægfolk
SAK Fre d. 15. kl. 18.00 Mortens aften i menighedssalen
JHK	Fre d. 15. kl. 17.30 Bøn og tilbedelse, som afsluttes med sakramental
velsignelse kl. 19.00
JHK Tirs d. 19. kl. 14.30-16.30. Stenoklubben
ANS Ons d. 20. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i U-lokalet ved Niels Engelbrecht
ANS	Lør d. 23. kl. 13.00 Niels Steensen Festseminar i menighedssalen. 17.00
Niels Steensen festmesse med biskoppen og reception i menighedssalen
ANS	Søn d. 24. kl. 11.00 Kristi Konges Fest, afslutning af Troens År, messe
med biskoppen
ANS	Ons d. 27. kl. 15.00 KÆK-møde. Ulla Elmquist fortæller om Niels
Steensen valfarten og viser billeder
JHK	Fre d. 29. kl. 19.00-21.30 Forsonings- og helbredelsesmesse. Indgang 4,
kirken. Skriftemål og samtaler fra kl. 18.00
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Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke
Beatrix Carlsen – menighedsrådsformand
Ingeborg Habekost Bui –
næstformand
Bjarne von Benzon – sekretær
Christian Veng

Jytte Hansen
Jørgen Boesen
Vita Trolle
Pastor Niels Engelbrecht
Paster Daniel Jimenez Raga
Pastor Daniel Nørgaard

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
Pater Frederick Anton Thevaraj
Pastor Robert Culat

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke
Peter Dal – menighedsrådsformand
Bente Nielsen – sekretær
Tanuos Antoun Ch Dupont
Anna Siekierska
Stig Sørensen		

Jolanta Dal
Vilhelm Stender – pastoralråds
medlem
Pastor Niels Engelbrecht
Pater Gerhard Sanders S.J.

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende
og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget
af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug
derfor telefonsvareren eller sms og e-mail.
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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 og lørdag
kl. 17.00
Søndage
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. 4494 7678, 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 Messe
Lørdag
kl. 18.00 Italiensk messe
1. og 3. 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

