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Bøn, faste og barmhjertighed
Bøn banker på døren, faste lukker op, og barmhjertighed tager imod.
Bøn, faste og barmhjertighed, disse tre, giver hinanden liv. For faste er bønnens sjæl,
og barmhjertighed er fastens hjerte. De kan ikke adskilles. De kan ikke deles. Den,
der opnår blot én af dem og ikke alle tre, har intet. Den, der beder, må derfor faste.
Den, der faster, må vise barmhjertighed. Den, der håber at blive bønhørt, må lytte til
den, der beder ham om noget. Den, der bliver bønhørt af Gud, er den, der ikke lukker
sit øre til for den, der bønfalder ham. Den, der faster, må forstå, hvad faste er. Han
må føle medlidenhed med de hungrende, hvis han vil, at Gud skal føle medlidenhed
med hans hunger. Hvis han håber på barmhjertighed, må han selv være barmhjertig.
Hvis han søger kærlighed, må han selv vise kærlighed. Hvis han håber at modtage,
må han selv give.
Lad bøn, faste og barmhjertighed blive et eneste råb til Gud, en eneste fremførelse af
vort anliggende, en eneste bøn på tre måder.
Peter Chrysogolus (ca. 380-450) fra Bønnebog for den katolske kirke.

Præsten skriver
Hvor bliver sognebladet af? Spørgsmålet har jeg hørt flere gange i den senere
tid og hver gang forklaret, at vi var nødt til at vente, til kandidatlisterne til
menighedsrådsvalget var færdige, så vi kunne præsentere kandidaterne på
en ordentlig måde. Jeg er meget glad for, at vi har kunnet få kampvalg i alle
menighederne, så menighedsrådene virkelig ved, at de har opbakning til deres
arbejde fra menighederne. Så støt menighedsrådenes fremtidige arbejde ved
at gå hen og stemme den 5.-6. april.
I alle tre menigheder trækker formændene sig tilbage og stiller ikke op igen
– ikke i vrede og frustration; men fordi livet stiller andre krav og udfordringer
til dem lige nu. Det bliver i alle tre menigheder et stort tab, da vi har haft nogle
meget kompetente og handlekraftige formænd, som har holdt godt fat i tovet,
så tingene hang sammen og ikke faldt fra hinanden. Jeg er imidlertid ikke pessimist, da kandidatlisterne byder på folk, der har noget at byde ind med, så vi
skal også nok få gode formænd til at lede menighedsrådene i den nye periode.
Nu er det ikke kun formændene, der har lagt en stor indsats i rådsarbejdet
– de menige medlemmer har også ydet en stor indsats, som vi alle kan være
taknemlige for.
Når jeg ser på kandidatlisterne, bliver jeg helt i tvivl om, hvem jeg ville
stemme på, hvis jeg ville stemme, da jeg ved, at jeg ville glæde mig over at
samarbejde med samtlige kandidater. Så jeg venter trygt på resultatet i forventningen om, at der ville komme tre gode og funktionsdygtige menighedsråd
ud af valget. Det eneste, jeg kan være lidt nervøs for, er, om menighedens
medlemmer møder talstærkt op og giver deres støtte. Men mon ikke?
Sognepræsten

Nyt fra sognene
Daniel Nørgaard licentiat i teologi
Pastor Daniel Nørgaard, vores ene andenpræst, har været en del frem og tilbage til Rom i det sidste år for at færdiggøre sin licentiatgrad ved Gregoriana
Universitetet. Med en licentiatgrad kvalificerer man sig til at undervise fremtidige præster. Daniel har skrevet en afhandling inden for området dogmatik,
med titlen Præsteskabet i Lokalkirken. Ud over afhandlingen skulle han også til
en stor sammenfattende eksamen i dogmatik i februar, som han bestod med
glans. Karakteren var 9,7 ud af 10 mulige. Stort tillykke til Daniel. Vi glæder
os til at sidde ved hans fødder og suge til os af hans visdom.

Daniel på skolebænken på Gregoriana i efteråret sammen med vores to præstestuderende i Rom:
Kasper Baadsgaard og Jan Hansen.

Korsvej i fastetiden
Sankt Ansgars Kirke: Hver lørdag kl. 16.30
Jesu Hjerte Kirke:
Hver fredag efter 17.00-messen
Sakramentskirken: 	Hver fredag kl. 17.00 engelsk messe og
korsvej.
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Fasteretræteaften med bodsandagt og mulighed for skrifte
Fredag den 28. marts kl.19.30 i Sankt Ansgars Kirke
Retræteaftenen 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.
Udflugt med Stenoklubben til Emmaus
Tirsdag den 20. maj 2014 fra kl. 9.00-17.30 arrangerer Stenoklubben igen i år Jesu Hjerte Kirkes
menighedsudflugt, som går til Haslev, i bus gennem det skønne Sydsjælland, til Galleri Emmaus.
Der udstilles religiøs kunst.
Galleriet kan derefter byde på en »Husets frokost« hvorefter vi kører videre i vores bus til en
af vore kirker i nærheden, hvor vi slutter af med
messe og en kop kaffe, inden turen går hjemad
mod København.
Turen koster 100 kr. Turen er altid en god oplevelse, og en dejlig måde for menigheden at være sammen på! Alle, både
unge og ældre er velkomne.
Tilmelding til Birte Mandrup Christensen birtemandrup@gmail.com eller
tlf. 61275586.
KÆK-udflugt til Sofiero
Onsdag den 21. maj kl. 9.00 kører bussen mod Helsingør, hvorfra vi sejler
til Hälsingborg, hvor vi skal fejre messe i den katolske kirke. Efter messen
tager vi hen og spiser et sted, inden turen går videre til Sofiero, hvis park
skulle være særlig smuk på det tidspunkt. Turen koster 100 kr., der betales
på turen. Heri er også inkluderet mad og kaffe. Tilmelding på listen bag i
kirken om søndagen og til KÆK-møderne. Man kan også tilmelde sig på
ue@sanktansgar.dk. Velkommen til alle fra de tre menigheder.
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Sofiero Slot i Skåne.

Valfart til Aasebakken
Søndag den 25.maj. INGEN MESSE i Sankt Ansgar og Sakramentskirken
– 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.
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.
Billetter sælges i kirkerne efter messerne om søndagen.
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Caritas loppemarkedet i Sakramentskirken mangler gode ting og sager
Små-møbler, lamper, nipsgenstande, køkkenting, legetøj, tøj til alle aldersgrupper – you name it! Vi tager imod næsten alt – bare det er i god stand
– til salg på Sakramentskirkens loppemarked i september. Alle penge går til
Caritas.
Du er meget velkommen til at aftale afhentning med kirkens Caritas
repræsentant Sylvie Dauzat. Sylvie kan også besvare evt. spørgsmål.
sylviedauzat@hotmail.com, eller tlf: 30 61 29 94. På forhånd tak for hjælpen!
Bibelkreds om Esajas Bog i præstegården i Bredgade
Følgende onsdage kl.19.30: 9.april, 23.april, 14.maj, 21.maj.

Jesu Hjerte Kirke siger tak til Peter Dal
Torsdag aften havde menighedsrådet i Jesu Hjerte Kirke sit sidste møde, og efter selve mødet havde vi en hyggelig middag i jesuitternes spisestue. Men midt
i den gode atmosfære skulle vi tage afsked med vores formand, Peter Dal, der
sammen med sin kone, Jolanta, flytter til Letland i begyndelsen af april. Det
er et stort tab for sognet/menighedsrådet, da Peter altid har ledet møderne,
så de er forløbet på en harmonisk og positiv måde. Peter har også løbende
orienteret menigheden grundigt ved kirkekaffen. Vi siger ham en stor tak og
ønsker dem begge alt godt fremover – og håber på et besøg engang imellem!
Bente Nielsen
Menighedsrådet

Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd takker af
Menighedsrådsperioden 2010-2014 er ved at være afsluttet, og det har været
nogle spændende år med mange opgaver og udfordringer.
En af de mange opgaver har været samarbejdet med de to menighedsråd
i Sakramentskirken og Jesu Hjerte Kirke om en kirkeskattekampagne for at
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gøre opmærksom på betydningen af, at alle betaler kirkeskat for at bedre
bispedømmets økonomi, hvilket har resulteret i en begrænset stigning i kirkeskatteindbetalingerne.
Jeg vil opfordre alle til at støtte op om Menighedsrådsvalget lørdag den 5.
og søndag den 6. april 2014 for få indflydelse på kirkens fremtid.
Menighedsrådet takker for det gode samarbejde, vi har haft fra 2010 til
2014 med præsterne, menigheden og menighedsrådene i Sakramentskirken
og Jesu Hjerte Kirke, og ønsker det kommende menighedsråd held og lykke
med alle de opgaver og udfordringer, der kommer.
På menighedsrådets vegne
Beatrix Carlsen, menighedsrådsformand

Fire begivenhedsrige år i Jesu Hjerte
Da det nye menighedsråd – fem nye og to fra det tidligere menighedsråd –
trådte til i april 2010, var der ingen, der kunne forudse, hvad de fire næste
år ville bringe. Vores kirke var en traditionsbundet jesuitterkirke med gode
erfarne hyrder: Biskop Hans, sognepræst pater Sanders, andenpræst Michael
Hornbech-Madsen samt pater Ziggelaar. Grundet biskop Hans’ svigtende helbred, var det fra slutningen af 2010 ikke muligt at opretholde hverdagsmesserne om morgenen og to højmesser søndag formiddag. Det blev besluttet, at
afholde én højmesse, som den anden søndag i måneden skulle foregå på latin,
hvilket har fungeret ganske godt.
I 2011 meddelte biskop Czeslaw, at der var behov for at se nærmere på
den pastorale betjening, dvs. sognestrukturen i de fire centralkøbenhavnske
sogne og samtidig blev det oplyst, at jesuitterne ville forlade Stenosgade medio
2012. Menighedsrådet forsøgte sammen med præsterne at få jesuitterne til at
holde fast i Stenosgade, men forgæves. Menighedsrådet besluttede, at arbejdet
fremover skulle tage udgangspunkt i:
– At Jesu Hjerte Kirke bevares som en aktiv og levende kirke i det centrale
København med daglige messer.
– At det sikres, at der i og omkring kirken kan blomstre et rigt åndeligt liv,
hvortil hører, at der stadig er fysiske lokaler mv. til rådighed.
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– At det sikres, at Jesu Hjerte Kirke kan indgå som et centralt element i det
åndelige katolske liv, der forhåbentlig kan komme til at blive levet i Stenos
gadekomplekset i fremtiden, således at arven fra jesuitterne kan bevares og
udvikles under de nye forhold.
Uanset at meget er sket siden 2011, er det lykkedes at honorere disse ønsker.
Det var med stort vemod, at vi sagde farvel til jesuitterne i efter deres
tilstedeværelse i mere end 100 år i juni 2012. Sanders fortsatte dog sit virke
som præst med titel af seniorpræst. Kirken fik nu status af sognekirke under
bispedømmet, og Niels Engelbrecht blev konstitueret som sognepræst. En god
messeplan har sikret en fortsat god, stabil og inspirerende præstebetjening.
Menighedsrådet har skullet sørge for, at »de andre ting« fungerede i sognepræstens fravær. Der har imidlertid også været synergieffekter ved, at de
tre city-kirker har skullet deles om en sognepræst. Gode eksempler er det
fælles sogneblad og samarbejdet på det økonomiske område ikke mindst om
kirkeskatten. Arbejdet med at forbedre kirkernes økonomi har fyldt meget.
Hvor står vi så nu, lige før der skal vælges et nyt menighedsråd? Især økonomien skal nævnes, idet det forventes at jesuitterne trækker sig helt ud af
Stenosgade i 2015, hvorefter kirken skal stå på egne ben.
Glædeligt er det til gengæld, at vi kan »aflevere« en kirke i harmoni med
sig selv og med tilfredse kirkegængere og sognets medlemstal voksede pænt
i 2013. Der ligger dog fortsat en opgave i få de mange passive medlemmer
til at komme i kirke. Lykkes det, vil det også føre til en væsentlig forbedret
økonomi for sognet via flere kirkeskattebetalere. Med det momentum der
hersker, er det svært at se det fremtidige katolske landskab uden Jesu Hjerte
som en central og betydningsfuld kirke.
Peter Dal, menighedsrådsformand

En menighedsrådsformand takker af
Omstillingsparat. Det er, hvad man skal være på arbejdsmarkedet i dag. Og
det gælder også for det frivillige arbejde som menighedsrådsformand.
I løbet af de sidste fire år som menighedsrådsformand har jeg oplevet tre
forskellige sognepræster. Først for en kort bemærkning p. Reinhold Sahner,
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der efter 13 år som sognepræst i Sakramentskirken rejste til Abu Dhabi som
præst for de tysksprogede katolikker i ørkenstaten. Derefter kom p. Allen
Courteau og reddede os ud af limbo som midlertidig sognepræst. Endeligt
tiltrådte vores nuværende sognepræst msgr. Niels Engelbrecht, som vi deler
med Bornholm, Skt. Ansgar og Jesu Hjerte Kirke. Selvom Niels nu har været
sognepræst for os i 3 år, er han fortsat »kun« konstitueret sognepræst.
Der venter Sakramentskirken – og det nye menighedsråd – en periode fuld
af udfordringer og sandsynligvis lige så mange forandringer som hidtil. Der
har tidligere været tale om at sammenlægge Sakramentskirken med Skt. Ansgar og Jesu Hjerte Kirke. Mon det bliver en realitet indenfor de næste fire år
eller vil Sakramentskirken bestå som selvstændigt sogn med egen sognepræst?
Vil det nye menighedsråd kunne vende Sakramentskirkens skrantende
økonomi eller må vi på et tidspunkt kaste håndklædet i ringen og lukke os
selv? Der er endnu mange i vores sogn, der kunne betale kirkeskat, og os der
allerede betaler kunne begynde at betale mere.
Personligt nærer jeg store forventninger til samarbejdet mellem den dansktalende, engelsktalende og fransktalende del af menigheden. Vore familiearrangementer bugner af børn, når vi har den fransktalende del af menigheden
med, og vores årlige Caritas loppemarked er kun en succes, fordi alle tre
sproggrupper deltager i forberedelserne. Ud af de tre sproggruppers messer
er den engelske søndagsmesse en topscorer med flere kirkegængere end den
franske og danske messe tilsammen. Med det nye menighedsråd har både den
fransktalende og den engelsktalende gruppe to repræsentanter, og jeg håber,
at det vil betyde et endnu mere forpligtende samarbejde.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke menigheden og menighedsrådet for tilliden til mig og vores sognepræst Niels for det gode og lærerige samarbejde.
Jeg ønsker det nye menighedsråd medvind og Guds rige velsignelse!
Ewa Siekierski,
Afgående menighedsrådsformand for Sakramentskirken
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Menighedsrådsvalg
Præsentation af opstillede kandidater til Sankt Ansgars
Kirkes menighedsråd

Jytte Marianne Grombka Hansen. Social- og
Sundhedsassistent,
pensionist.
Genopstiller. Ønsker for den næste periode, at vi får vore nye Katolikker, samt
unge ind i kirkens fulde fællesskab, ved
at vi mødes ved Kirkekaffen efter messen. Katekesen, udflugter og undervisning er med til at bygge vort fællesskab
op om troen.

Bjarne von Benzon. ITprogrammør.
Jeg ønsker mest interne opgaver (sekretær, referent), samt en bedre økonomi
for kirken.

Son Ngoc Habekost Bui.
Jobsøgende.
Jeg ønsker at bidrage til en gnidningsfri drift af sognet som helhed.

Birte Krog-Møller. Gymnasielærer.
Ønsker at arbejde med kirkeskatteproblematikken og nye besparelsesmåder,
og kirken i samfundet mv.

Ulla Elmquist. Domsakristan.
Særlige interesser for Sankt Ansgar:
kirkens vedligeholdelse, ældreklubben,
ministranterne, familiedage, næste års
250 års jubilæum.

Stine Møller. Socialrådgiverstuderende.
Ønsker at lære menigheden at kende indefra. Bidrage med erfaring fra Frankrig
og Italien.

Gunna Gjerster. Tandplejer.
Ønsker at bidrage til et godt samarbejde, bibeholde vores Liturgiske tradition,
tage hånd om vores ældre.

Adam Schwarz.
Salgstekniker.
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Jeg vil arbejde for, at Sankt Ansgars Kirke er et sted, hvor de ansatte og frivillige
elsker at være.

ter, ordensmarchal og Bispedømmets
ægteskabskurser. Ønsker at arbejde
med sognets og bispedømmets fremtidige udvikling.

Charlotte Patricia
Simonsen. 54 år, Pædagog.
Genoptaget i Den Romersk-Katolske
Kirke 2008. Jeg har været aktiv i menigheden i ca. 3 år, kirkekaffe, receptioner ved forskellige store arrangemen-

Vita Trolle. 64 år, sygehusansat læge.
Genopstiller til min 6. periode i MRrådet, for bl.a. fortsat koordinering af
Kirkekaffeordning og Besøgstjenesten.

Præsentation af opstillede kandidater til Sakramentskirkens
menighedsråd

Francois Baustert.
Vil repræsentere den franske menighed
og arbejde for at sikre god kommunikation mellem sproggrupperne.

Sara Edwige Kobli.
Korleder af Fransk/Afrikansk Kor. Vil
gerne bidrage til en bedre stimulering
af kirken.

Sylvie Dauzat.
Vil gerne være med til at fremme samarbejdet mellem Caritas og Sakramentskirken og implementere de projekter
på lokalt plan, som Caritas er med til
at støtte.

Karen Lagui.
Er rigtig god til at arrangere div. arrangementer og indsamlinger og er handlekraftig. Er specielt interesseret i børneog ungdomsarbejdet.

12

Kate (Katharine) Toft
Madsen.
Leder af bispedømmets Sankt Andreas
Bibliotek og Katolsk Historisk Arkiv.
Ønsker at være med til at tage et ansvar
for menigheden.

Stella Sørensen.
Aktiv i kirken, hvor hun bl.a. står for
kirkens blomster og også er lektor. Desuden underviser Stella børnene der skal
til 1. kommunion.

William H. P. Nielsen,
26 år.
Fysiker fra Niels Bohr Instituttet.
Vil arbejde for kirkens økonomi/kirkeskat.

Joan Campbell-Tofte.
Er nuværende medlem
af menighedsrådet, som repræsentant
for den engelske del menigheden.

Katrine Ørum.
Regnskabsmedarbejder.
Ønsker at bevare kirkens rummelighed
og støtte op om børne- og ungeaktiviteter i kirken.

Clarice Scott.
Medlem af den engelsksprogede gruppe og aktiv i det engelske kor hvor hun
spiller tværfløjte.

Rafael M. Silva.
Pensionist.
Ønsker at støtte op om kirkeaktiviteter
såsom Caritas-loppemarkeder og kirkekaffe. Ønsker tættere samarbejde mellem vore tre sproggrupper.
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Præsentation af opstillede kandidater til Jesu Hjerte Kirkes
menighedsråd
lingsmåden, eksempelvis via MobilePay.
Også børnearbejde har min interesse.
Bjarne Rostbøll Christiansen – 51.
Journalist, kommunikationsrådgiver og
underviser.
Konvertit (1994). Jeg vil arbejde for at
styrke sammenholdet mellem de tre
city-menigheder yderligere.

Natalie Madden – 42.
Administration, sprog
og regnskab
Jeg vil bringe Messen, menigheden og
mennesker i midten.

Birte Mandrup – 77.
Pens. lærer og organist.
Leder af Stenoklubben.
Mærkesag: JHk’s fremtid, bevaring af
den klassiske højmesse, Besøgstjenesten, de gamle og ensomme.

Toni Dupont – 74.
Ingeniør
Fly, Bygning Inspektion. Kursus.

Bente Nielsen – 81. Lærer.
Jeg vil gerne være med til at styrke det
menneskelige og åndelige fællesskab i
menigheden.

Denice Jørgensen – 32.
Administrationssekretær.
Ungdommen er Kirkens fremtid og derfor ønsker jeg at engagere mig dér, hvor
jeg kan gøre en forskel.

Pétronilla Nyiramuhire
– 53.

Helena Larsen – 48.
Bankfunktionær i Danske Bank.
Vil gerne arbejde for aktiviteter i menigheden samt en modernisering af beta-
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Eliane Elias Obeid – 34.
Gift og har 2 børn.
Jeg vil gerne være med til at hjælpe og
komme med nye ideer og muligheder.
Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste.

Anna Siekierska – 66.
Cand. pharm.
Jeg vil fortsat arbejde for, at kirken skal
være levende og at der er plads til bøn,
glæde og omsorg, herunder kirkekaffe.

Maria G. Rasmussen –
64. Customer relation
officer.
At JHK må være et samlingspunkt for
katolikker, et sted for fællesskab gennem den hellige messe, katekese og
videreførelse af den katolske kirkes traditioner.

Marie Storm – 72.
Omsorgsassistent.
Tro og Lys. Sognets og bispedømmets
økonomi, herunder kirkeskat.

Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken
(SAK), Jesu Hjerte Kirke (JHK)
I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00.
I fastetiden er der korsvejsandagt i ANS hver lørdag kl. 16.30. JHK hver fredag
efter 17-messen. SAK hver fredag kl. 17.00 engelsk messe og korsvej.
Marts
ANS ons d. 26. kl. 15.00 KÆK møde i menighedssalen
SAK fre d. 28. kl. 17.00 Korsvejsandagt
JHK	fre d. 28. kl. 17.00 Efter messen, Korsvejsandagt. Kl. 19.00-21.30 Helbredelses- og forsoningsmesse. Skriftemål fra kl. 18.00
ANS fre d. 28. kl. 19.30 Fasteretræte
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SAK 	lør d. 29. kl. 13.00-14.00 Forberedelse til 1. kommunion med korsvej for
børn og voksne
ANS lør d. 29. kl. 16.30 Korsvejsandagt
ALLE søn d. 30 – Husk sommertid
April
JHK

fre d. 4. kl. 16.00 Det Hellige Sakramente udstilles til tilbedelse.
Kl. 16.45 Sakramental velsignelse. Efter messen, Korsvejsandagt

SAK fre d. 4. kl.17.00 Korsvejsandagt
JHK

lør d. 5. kl. 11.00 Messe

ANS lør d. 5. kl. 14.30 Voksenkatekese: »Thomas af Aquinas« ved sr. Hildegard.
16.30 Korsvejsandagt.
Valg til menighedsråd kl. 16.30-18.15 i menighedssalen
ANS søn d. 6. Valg til menighedsråd kl. 10.30-14.00 i menighedssalen
ALLE søn d. 6. Valg til menighedsråd i forbindelse med alle messer
ANS ons d. 9. kl. 19.30 Bibelkreds om Esajas Bog i præstegården i Bredgade
SAK tors d. 10. kl. 20.00-23.00, Natkirke
JHK

fre d. 11. kl. 17.00 Efter messen, Korsvejsandagt
Kl. 18.00-19.30 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. Indgang 4a

SAK fre d. 11. kl. 17.00 Korsvejsandagt
SAK lør d. 12. kl. 13.00-14.00, Forberedelse til 1. kommunion
ANS søn d. 13. kl. 11.00 Palmeindvielse, procession og pontifikalmesse
JHK	søn d.13. kl. 11.00 Palmesøndag. Processionen med palmegrene begynder i menighedssalen
ANS tir d. 15. kl. 17.00 Oliemessen
ANS	tor d. 17. kl. 17.00 Skærtorsdagspontifikalmesse. Kirken forbliver åben til
kl. 24.00
SAK 	tors d. 17. Skærtorsdag - messe kl. 16.00 dansk/fransk med efterfølgende
spisning. Kl. 18.00 engelsk messe
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JHK	tors d. 17. kl. 17.00 Skærtorsdag. Liturgi. Tilbedelse af Det Helligste Sakramente indtil kl. 20.00
ANS fre d. 18. kl. 15.00 Langfredags-liturgi
JHK 	fre d. 18. kl. 15.00 Langfredag med Roskildepassionen (Johannespassionen)
SAK fre d. 18. Langfredagsliturgi kl. 15.00 dansk/fransk, kl. 18.00 engelsk
SAK lør d. 19. kl. 18.00 engelsk messe. Påskemesse kl. 21.30 dansk/fransk
ANS lør d. 19. kl. 21.30 Påskevigilien
JHK	lør d. 19. Kl. 22.00 Påskenatsliturgi. Derefter kan vi ønske hinanden
Glædelig Påske i menighedssalen. NB. Der er INGEN italiensk messe kl.
18.00
SAK 	søn d. 20. Påskesøndag kl. 9.30 dansk messe, kl. 11.15 fransk, kl. 18.00
engelsk
ANS søn d. 20. kl. 11.00 Påskedags pontifikalmesse
ANS man d. 21. kl. 11.00 Messe
JHK	tir d. 22. kl. 14.30-16.30 Stenoklubben, menighedssalen 4b. Foredrag v/
rel. historiker og kunstner Elisabeth Brøker, Bethlehemskirken »Maria
Magdalena, og hendes betydning i Kirkens historie«
ANS ons d. 23. kl. 15.00 KÆK møde. Tema: »Det jødiske påskemåltid«
Kl. 19.30 Bibelkreds om Esajas Bog i præstegården i Bredgade
JHK	fre d. 25. kl. 19.00-21.30 Helbredelses-og forsoningsmesse. Skriftemål fra
kl. 18.00
SAK lør d. 26. kl. 13.00-14.00 Forberedelse til 1. kommunion
Maj
JHK

fre d. 2. kl. 16.00 Det hellige Sakramente udstilles til tilbedelse
kl. 16.45 Sakramental velsignelse, derefter messe

JHK

lør d. 3 kl. 11.00 Messe

ANS	lør d. 3. kl. 14.30 Voksenkatekese: »Den hellige Birgitta« ved sr. Aloisia
O.Ss.S
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ANS	ons d. 7. kl. 18.00 Festmesse for helgenkåring af pave Johannes XXIII og
Johannes Paulus II
SAK tors d. 8. kl. 20.00-23.00 Natkirke
JHK	fre d. 9. kl. 18.00-19.30 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. Indgang
4a
SAK lør d. 10. kl. 13.00-14.00 Forberedelse til 1. kommunion
ANS ons d. 14. kl. 19.30 Bibelkreds om Esajas Bog i præstegården i Bredgade
SAK	lør d. 17. kl. 17.00 fransk messe – NB søn d. 18. INGEN fransk messe, da
præsten deltager i København Maraton
JHK	man d.19. kl. 19.00-21.00 Foredrag i menighedssalen: »Hvad er kirken?«
v/p. Lars Messerschmidt
JHK	tir d. 20. kl. 9.00-17.00 Stenoklubbens og menighedens årlige udflugt, se
opslag i kirken og på hjemmesiden.
ANS ons d. 21. KÆK skovtur afgang kl.9.00
Kl. 19.30 Bibelkreds om Esajas Bog i præstegården i Bredgade
SAK lør d. 24. kl. 13.00-14.00 Forberedelse til 1. kommunion
ALLE søn d. 25. Valfart til Åsebakken – INGEN messe i ANS og SAK
ANS tors d. 29. kl. 11.00 Kristi Himmelfarts højmesse
SAK 	tors d. 29. Kr. Himmelfartsdag kl. 9.30 dansk messe, kl. 11.15 fransk
messe, kl. 18.00 engelsk messe
JHK 	tors. d. 29. Kristi Himmelfartsdag. Højmesse kl. 11.00. Ingen aftensmesse.
JHK	fre d. 30. kl. 19.00-21.30 Forsonings- og Helbredelsesmesse. Skriftemål
fra kl. 18.00
Juni
ANS	lør d. 7. kl. 10.00 Firmelse i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke.
Kl. 14.30 Voksenkatekese: »Temperaturen på kirken« v/ Andreas Rude
ANS søn d. 8. kl. 11.00 Pinsedags pontifikalmesse
ANS man d. 9 kl. 11.00 Messe

18

Kirkernes kontonumre
Sankt Ansgars Kirke
Sakramentskirken
Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 0006 425 305
Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968
Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

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.
19

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. 3313 3762, ne@sanktansgar.dk
2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@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. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk
Præst for engelsktalende; Fredrick Anton Thevaraj, tlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com
Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 4676, 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 søndagsmesse
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. 2985 6080, Fax 3325 0738

