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Bøn
Gud, vi beder dig sende os visdoms og forstands Ånd,
så vi kan se din vej for os som kirke og menighed.
Hjælp os til at holde fast ved det, der giver dit rige vækst,
og vis os de muligheder, som vi ikke kan se,
så vi kan vokse i tro og indbyrdes kærlighed.
Ved Kristus, vor Herre.

Præsten skriver:
Forsiden på bladet er ny. Vi er nu 3 menigheder sammen om et menighedsblad
for city-kirkerne i København. Sankt Ansgar, Sakraments og Jesu Hjerte er tre
selvstændige menigheder, som har øget deres samarbejde, efter at de nu har
fælles sognepræst. Ud over sognepræsten vil andenpræsten i Sankt Ansgar,
Marcos Romero Bernus, være aktiv i menighederne, og pater Sanders vil som
seniorpræst være bosiddende i Jesu Hjerte, hvor det stadig er jesuitternes
Sankt Knuds Stiftelse, som ejer og administrerer bygningerne. Jeg er meget
taknemlig for at pater Sanders fortsat vil være aktiv i menigheden.
Fremtiden vil altså give gode muligheder for at opbygge en synergieffekt
mellem de tre menigheder, hvor hver menighed stiller sine muligheder og
kompetencer til disposition, og hvor vi også vil have fælles initiativer.
Et første eksempel var grill-festen i slutningen af august, hvor medlemmer
fra alle menighederne kom sammen til uformel fest og hygge på Institut Sankt
Joseph på Dag Hammarskjölds Allé. En stor tak til medarbejderne fra de tre
menigheder, som under Jørgen Boesens ledelse fik festen op at stå.
Et andet eksempel er troskurset for voksne, som i første uge af september
begyndte i Jesu Hjerte Menighedssal med små halvtreds deltagere, der kom
ikke bare fra City-menighederne men fra Storkøbenhavn og længere væk.
I begyndelsen af oktober begynder vi et helt nyt projekt, hvor vi har tyvstjålet
idéen fra Folkekirken – nemlig mini-firmander, hvor børnene fra 3.-6. klasse
indbydes til undervisning, sport, leg og gudstjeneste hver 1. og 3. lørdag på
Institut Sankt Joseph.
Jeg kan mærke, at der er en meget positiv holdning i de tre menighedsråd
over for samarbejdet, og jeg håber, at det også gør sig gældende i menighederne selv. Vigtigt er, at vi ikke begynder at konkurrere eller vogte på, at alle nu
kommer lige meget til. Det vil være godt at gå ud fra 1. Korintherbrev, kapitel
12, hvor Paulus skriver om kirken som Kristi Legeme, hvor alle lemmerne er
lige vigtige og uundværlige, og at enhver tjeneste er en nådegave fra Gud. Hver
menighed og hvert medlem kan så meditere over, hvilke nådegaver de har
modtaget, og som de kan bringe med ind i vores sendelse, som menigheder.
Der er både praktiske og åndelige nådegaver. En ikke ubetydelig nådegave er
at have tid til at bede for hele projektet, så de, som måske ikke engang kan
komme hen i kirken, kan hjælpe til at holde menigheden oppe ved deres forbøn, mens vi andre er optaget af mange praktiske gøremål.
Vigtigst er, at vi fokuserer på, at vi er ét legeme, som er kaldet til at være
Kristi nærvær i verden.
Sognepræsten

1. Korintherbrev 12,4-13
Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men
Gud er den samme, som virker alt i alle.
Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem
Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at
helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre
mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at
bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke
tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt,
som den selv vil.
For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle
legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det
også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme,
hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd
at drikke.

Arrangementer i kirken
Dansk/fransk høstgudstjeneste søn 7.10 kl. 10.30 i Sakramentskirken
Vi følger op på vores nye tradition med at samle den danske og franske gren
af menigheden og holder igen fælles fransk/dansk familiemesse. Der vil blive
fælles frokost, leg og hygge. Nærmere information om evt. betaling og tilmelding følger. HUSK at de sædvanlige danske og franske messer kl. 9.30 og
11.15 aflyses denne dag.
Sakramentskirken holder hovedrengøring lør 27.10 kl. 10.00
Så er det atter tid til at give kirken en omgang med gulvskrubben. Vi håber,
så mange som muligt vil deltage i at gøre vores kirke dejlig og ren. Vi mødes
kl. 10.00 og fortsætter til omkring kl. 12.00, hvor der vil blive trakteret med
frokost til de mange flittige.
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Dåb i Sakramentskirken.

Novemberfest i Sankt Ansgar – 2.11. 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 kr. 100,- for voksne,
børn kommer gratis med.
Alle Helgens Andagt på Vestre Kirkegård 4.11. kl. 16.00
Første søndag i november, 4.11., 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.
Mortens Aften fredag 9.11 i Sakramentskirken
Vi mødes til messe kl. 17.00 og kl. ca. 18.00 går vi i krypten og hygger os med
middag. Alle tager blot en ret med til det fælles bord: Salat, ost, paté, tærte,
and, flødekartofler, kage eller hvad man nu selv har lyst til at servere for hinanden. Medbring også drikkelse. På denne måde slipper vi for tilmeldinger,
så man dukker bare op med sine lækkerier på dagen. Vel mødt!
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Pavens dag – 11.11.
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.

Stenoklubbens efterårsprogram 2012
Så er programmet for efteråret klar i Jesu Hjerte Kirkes ældreklub: Stenoklubben. Vi byder på indholdsrige eftermiddage med et rigt og varieret program
i en hyggelig og rar atmosfære. Der vil desuden blive serveret kaffe og te.
Møderne holdes i menighedslokalet, Stenosgade 4B.
Tirsdag d. 18. september: »Skoleliv« menighedsrådsmedlem, tidl. skoleinspektør Bente Nielsen, fortæller om sit liv som lærer på forskellige skoler
gennem mange år, bl.a. på Niels Steensens Gymnasium.
Tirsdag d. 16. oktober: »Min ukendte morfar, Morten Korch« lektor og
forfatter Thomas Nordby vil fortælle os om sin overraskende opdagelse, med
slægtsforskning til følge.
Tirsdag d. 20. november: »Nyt fra Medjugorje« Inger Jensen, kendt medlem
i Jesu Hjerte Kirke, fortæller om Maria i Medjugorje.
Tirsdag d. 18. december: »Vi tænder adventskransen« Eftermiddag med adventshygge, oplæsning, lotteri og kaffe med hjemmelavet præstegårdsjulekage.
Alle er velkomne.

På Stenoklubbens vegne

Birte Mandrup Christensen
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Mini-firmander på Institut Sankt Joseph
1. og 3. lørdag i måneden

De unge mennesker på billedet ovenover byder velkommen til mini-firmanderne – de børn, som går i 3.-6. klasse – hver 1. og 3. lørdag i måneden 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. Man skal ikke
tilmelde sig, blot møde op.
1. gang er lørdag den 6. oktober kl. 10.00.
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Farvel til pater Ambrozius og held og lykke med fremtiden
For et år siden kom pater Ambrozius til os fra Padova, hvor han som franciskaner arbejdede i den hellige Antonius store basilika. Han overvejede at
skifte fra at være franciskaner, til at blive verdenspræst. Da han allerede havde
været i Danmark i 3 år i franciskanerklostret i Roskilde fra 2003-06, ville han
gerne tilbage og arbejde her.
Efter at have arbejdet sammen med os et år uden for klostret, har han
besluttet at gå videre med eksperimentet verdenspræst. Biskoppen har bedt
ham om fra 1. september at overtage ansvaret for menigheden i Fredericia
som konstitueret sognepræst.
Vi ønsker ham tillykke med udnævnelsen og siger tak for det gode arbejde,
han har gjort her.

Tak for donationer til Sakramentskirkens orgel
I 2011 gennemgik Sakramentskirkens orgel en tiltrængt istandsættelse. Forvandlingen var til at føle på. Væk var de falske toner og i stedet 2 glade og
tilfredse organister. Sakramentskirken fejrede den vellykkede istandsættelse
med et brag af en indvielseskoncert med orgelvirtuosen Michael Thomsen
bag tangenterne.
Istandsættelse af et orgel i den kaliber er en bekostelig affære. Heldigvis
betalte bispedømmet godt halvdelen af regningen, mens menigheden selv
skulle stå for den anden halvdel. 40.000 kroner er mange penge at tage ud af
et menighedsbudget, og menighedsrådet iværksatte derfor en indsamling i
menigheden. Efter 1 års indsamling er det tid til at gøre status. Menigheden
har indsamlet små 20.000 kroner. Det er et flot beløb, og menighedsrådet siger
tak for donationerne.
Skulle du have lyst til at give et sidste bidrag, kan det gøres på:
Reg.nr.: 4280. Konto nr.: 4280 500 968. Mærke: Orgel

Ewa Siekierski, menighedsrådsformand ved Sakramentskirken
8

17.-19. august var der ministrantweekend på Bornholm, hvor ministranterne fra forskellige menigheder i København mødtes med ministranterne fra Bornholm. Der var ministrantøvning, sport,
leg og messe med menigheden i Åkirkeby.

Tak for pengene til WYD
I anledning af min udnævnelse til at bære røde knapper ønskede jeg mig penge
til de unge fra vores menigheder, som skal til WYD – Verdensungdomsdagene i Rio næste år. Der er indtil nu kommet små 10.000 kr. ind. Det er flot.
Mange tak for det.
Det koster med alle tilskud 12.000 kr. at tage af sted. Vi har altså brug for
mange flere penge. Man kan indbetale på 3121 0006425302 mærket WYD.

Sognepræst Niels Engelbrecht
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Velkommen til p. Theva – Sakramentskirkens nye
engelsktalende præst
P. Theva skal på sigt overtage ansvaret for den engelsktalende del af menigheden ved Sakramentskirken. På nuværende
tidspunkt flankeres p. Theva af p. Parker, der under kyndig
vejledning fører p. Theva ind i tjenesten.
P. Theva er ligesom p. Parker oblatfader (omi). Hvor p.
Parker kommer fra det nordamerikanske kontinent, kommer p. Theva fra det asiatiske kontinent, nærmere bestemt Sri Lanka. Her er
p. Theva vokset op og har siden sin præstevielse i 1994 fungeret som præst
med speciale i forkyndelse. Udsendelsen til Danmark er ikke p. Thevas første
udenlandsophold. P. Theva har gennemført præstestudier i Rom og universitetsstudier på Filippinerne.
Med sine 46 år er p. Theva en sand vårhare – en tiltrængt vitaminindsprøjtning til det aldrende oblatfællesskab i Herlev og til Sakramentskirkens
store engelsktalende menighed. Lad os alle tage godt imod vores nye præst!

Ewa Siekierski, menighedsrådsformand ved Sakramentskirken

Middelaldertoner, taizéandagt og Praise and Worship –
du får det hele på Kulturnatten i Sakramentskirken
På Kulturnatten den 12. oktober 2012 byder Sakramentskirken indenfor til
en aften i musikkens tegn.
Aftenens tema er En verdenskirke præsenteret gennem dens musikalske
mangfoldighed. Med aftenens program ønsker vi at præsentere kirkens internationale profil, gennem dele af vores musiktradition.
Vi begynder med Hildegard af Bingens næsten 900 år gamle innovative
toner og slutter med nutidens rytmiske Praise and Worship musik.
Program
18.00 Dørene åbnes.
18.30	Det danske Hildegardensemble synger sange af Hildegard af Bingen,
gregoriansk sang fra før år 1000 og sange fra det 14. årh.
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19.45	Syng med – få rørt stemmebåndene med gamle og moderne salmeklassikere
20.30	Taizé andagt – i lyskærternes skær mødes vi til bøn, bibellæsning og
Taizé sange, der er kendetegnet ved enkle omkvæd med bibelcitater og
meditative melodier.
21.30	Koncert med Sacchoir – Sacchoir synger en masse fed Praise and Worship musik, som ellers kun kan høres til vores engelske søndagsmesser.
23.00 Tak for i aften – dørene lukkes.
Husk at købe kulturpas for adgang til Sakramentskirken og øvrige arrangører.
Kulturpasset koster 90 kr. og kan købes på biblioteker, S-togstationer m. fl.
Børn under 12 år er gratis. Læs mere på Kulturnattens officielle hjemmeside:
www.kulturnatten.dk
NB. Møde for frivillige hjælpere til Sakramentskirkens kulturnatsarrangement rykkes fra torsdag den 20. september til torsdag den 4. oktober kl. 19.00
i krypten. Alle er velkomne.
Kontaktperson Ewa Siekierski: ewa_formand@yahoo.com

Jesu Hjerte
Fest, hvor
menigheden
sagde tak til
pater Sanders
og pater Zigge
laar for deres
og for jesuitternes lange og
tro tjeneste
ved Jesu Hjerte
Kirke.
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Program for Kulturnatten i Jesu Hjerte Kirke
Stenosgade 4A, 1616 København V
Kirken er åben i tidsrummet kl. 18.00-23.30.
Hele aftenen vil det være muligt at se udstillingen af julekrybber. Vi er en
menighed med mennesker fra mange forskellige lande og kulturer. Det vil vi
gerne vise til Kulturnatten gennem en udstilling af julekrybber. De er nemlig
meget forskellige rundt om i verden.
Følgende indslag er planlagt i aftenens løb.
kl. 19.00:	Rundvisning ved Elisabeth Jørgensen, hvor der fortælles lidt om
kirkens historie og indretning.
kl. 20.00:	Koncert ved kirkens kantor, Ole Kongsted og sangere. Der vil
fortrinsvis blive opført Ole Kongsteds egne værker.
ca. kl. 21.00: Rundvisning.
kl. 22.00:
Korsvejsandagt ved pastor Niels Engelbrecht.

Familiemesse Sankt Ansgars Kirke
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Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken
(SAK), Jesu Hjerte Kirke (JHK)
September
JHK Alle onsdage kl. 19.30 Troslærekursus for voksne i Stenosgade 4B
JHK 	Fre 7. kl. 16.00 Jesu Hjerte Fredag, Sakramentet udstilles kl.
16.00. Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45
SAK Man 10. + 17. + 24. kl. 19.00-20.30 Yoga i krypten
SAK Tors 13. kl. 20.00-23.00 Natkirke
SAK Lør 15. Loppemarked i skolegården til fordel for Caritas
JHK	Tirs 18. kl. 14.30-16.30 møde i Stenoklubben »Skoleliv« ved
Bente Nielsen
JHK Ons 19. kl. 17.00 DKKF. Messe med efterfølgende møde
JHK 	Fre 21. kl. 17.30-19.00 Bøn og tilbedelse, som afsluttes med
sakramental velsignelse
Fælles 	Lør 22.-23. Den Største Dag sammen med børn og unge fra alle
menigheder i Danmark
ANS Tir 25. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, Markus evangeliet
ANS	Ons 26. kl. 15.00 KÆK møde i menighedssalen. Patrick Ryom
fortæller om rejsen til Det hellige Land
JHK Fre 28. kl. 19.00 helbredelses- og forsoningsmesse
ANS	Søn 30. Katolsk Menighedspleje afholder Mikkelsmarked i menighedssalen
Oktober:
JHK Alle onsdage kl. 19.30 Troslærekursus for voksne i Stenosgade 4B
JHK	Fre 5. kl. 17.30-19.00 Bøn og tilbedelse, afsluttes med sakramental velsignelse
ANS	Lør 6. kl. 14.30 Voksenkatekese: Troens År og Evangelisering
ved Eva Maria Nielsen
ANS Søn 7. kl. 11.00 Familiemesse, Høstmesse og familiedag
SAK Søn 7. kl. 10.30 Fælles dansk/fransk høstgudstjeneste
SAK Man 8. + 15. + 22. kl. 19.00-20.30 Yoga i krypten
ANS Tir 9. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, Markus evangeliet
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SAK Tors 11. kl. 20.00-23.00 Natkirke
SAK Fre 12. Kulturnat
JHK Fre 12. kl. 18.00-23.00 Kulturnatten i Jesu Hjerte Kirke
ANS Lør 13. kl. 11.00 Diakonvielse ved biskop Czeslaw Kozon
ANS Søn 14. kl. 11.00 Troens År indledes ved pontifikalmesse
JHK	Tirs 16. kl. 14.30-16.30 møde i Stenoklubben »Min ukendte
morfar, Morten Korch« ved Thomas Nordby
JHK	Fre 19. kl. 17.30-19.00 Bøn og tilbedelse, afsluttes med sakramental velsignelse kl. 19.00
ANS	Ons 24. kl. 15.00 KÆK møde i menighedssalen, sr. Miriam fortæller om Elisabeth søstrene
JHK Fre 26. kl. 19.00 helbredelses- og forsoningsmesse
SAK Lør 27. hovedrengøring i kirke og krypt
ANS Tir 30. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, Markus evangeliet
November:
JHK Alle onsdage kl. 19.30 Troslærekursus for voksne i Stenosgade 4B
JHK	Fre 2. kl. 17.30-19.00 Bøn og tilbedelse, afsluttes med sakramental velsignelse
ANS Fre 2. kl. 18.00 Novemberfest i menighedssalen
ANS	Lør 3. kl. 14.30 Voksenkatekse: Det katolske og det lutherske
menneskebillede ved Vilhelm Stender
ANS Søn 4. kl. 11.00 Alle Helgens Familiemesse og familiedag
	Kl. 16.00 Alle Sjæles Andagt på Vestre Kirkegård, begynder i
Nordre Kapel
SAK Tors 8. Natkirke 20.00-23.00
SAK	Fre 9. Mortens Aften med messe kl. 17.00 og efterfølgende fælles
spisning
ANS	Søn 11. Kl. 11.00 Pavens dag, Pontifikalmesse ved biskop Kozon
	Kl. 16.30 Festvesper med efterfølgende reception i menighedssalen
SAK Man 12. + 19. + 26. Yoga i krypten kl. 19.00-20.30
ANS Tir 13. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, Markus evangeliet
JHK	Fre 16. kl. 17.30–19.00 Bøn og tilbedelse, som afsluttes med
sakramental velsignelse
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JHK	Tir 20 kl. 14.30-16.30 møde i Stenoklubben »Nyt fra Medjugorje« ved Inger Jensen
ANS Tir 27. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, Markus evangeliet
ANS	Ons 28. kl. 15.00 KÆK møde i Menighedssalen, pastor Markos
fortæller om sproglige finurligheder
JHK Fre 30. kl. 19.00 helbredelses- og forsoningsmesse
December:
ANS	Lør 1. kl. 14.30 Voksenkatekese: Os og Islam ved Erling Tiedemann
ANS	Søn 2. kl. 11.00 Første søndag i advent. Familiemesse og familiedag

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

Ingeborg Jørgensen
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.

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: Carroll Parker, tlf. 44 94 76 78, carroll.parker@mail.dk
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
Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk
Tlf. 3324 6580 / 3381 8588, Fax 3325 0738

