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Bøn
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:
Fastetiden er begyndt, og når bladet når ud, er vi sikkert mere end halvt igennem. Hvordan er det gået med fastetidens program: faste, bøn og almisse. Er
det lykkedes at gennemføre vores fasteforsætter, eller har vi allerede givet op?
Måske havde vi slet ikke nogen specifikke forsætter, men kun en vag idé om,
at vi burde lade være med at spise eller drikke et eller andet i fastetiden. Eller
vi havde nogen forsætter, der passede med, at vi alligevel trængte til at slanke
os eller at holde op med at ryge.
Hvordan er det gået med bønnen? Har vi sat mere tid af til vores daglige
bøn, eller fundet et tidspunkt i ugens løb, hvor vi har fundet rum til at bede?
Har vi fokuseret mere på vores forhold til Gud?
Er det blevet til noget med almissen? Har vi givet noget til dem, der trængte?
Vores projekter i fastetiden mislykkes ofte, fordi vi forsøger os med de enkelte punkter af programmet uafhængigt af hinanden. Men programmet skal
ses i sin helhed: Fasten er der for at vi kan blive frie i forhold til de ting, der
har taget magten over os, og som holder vores fokus fast på os selv: alkohol,
cigaretter, spil, pornografi, dårlige vaner, sladder – you name it. Det sker ikke
ved at vi tager os sammen, så vi kan beherske magterne med vores vilje, for
det kan vi ikke. Det sker kun ved omvendelse – billedligt set ved, at vi vender
os om mod Gud, så han kan befri os fra listen ovenover. Derfor er bønnen
omdrejningspunktet i vores fasteøvelser, for hvis vi giver tid til Gud, kan vi
blive frie fra det der binder os, så vi kan bruge vores kræfter ikke på os selv,
men på de andre. Så start med bønnen, så kommer det andet også.
Sognepræsten
Påske
Jesus, vor Herre, vi priser dig,
fordi intet kunne fastholde dig død i graven.
Du er stærkere end døden og det onde.
Hjælp os at huske på,
at der er intet at være bange for,
for du lever og er ved vor side.
Amen

100 års jubilæums orgelkoncert
Som det nok er de fleste bekendt, så har orglet i Sakramentskirken fået en
gennemgribende rensning. I anledning af at det også havde 100-års jubilæum,
var der orgelkoncert i kirken 18. februar. Organist var Michael Thomsen som
er bispedømmets orgelkonsulent. Der var omkring 50 publikummer hvoraf
nogle af de begejstrede fremmødte var fra ’orgelmiljøet’. Michel Thomsen formåede med de valgte værker at vise orglets utrolige spændvidde og den fine
lyd orglet nu kan præstere.
Hele rensningen har været noget bekostelig, og bispedømmet har bevilget
56.000 kr. mod at menigheden selv indsamler de resterende 40.000 kr.Vi har
haft gang i indsamling nogle måneder, men det ser ud til at det indsamlede
beløb nu er stagneret på omkring 11.000 kr. Derfor beder menighedsrådet om,
at alle vil overveje at give en ekstra donation, så vi kan komme i mål. Der vil
blive stillet en kurv frem under søndagens messe hvori man kan lægge sit bidrag. Der kan også indbetales til bispedømmets konto på reg.nr. 4485 kontonr.
5001471 – indbetalingen skal mærkes med »97258« eller »Orgel Sakraments«.
Det er muligt at benytte skattefradrag for gaver. For nærmere information
om skattereglerne kan man kontakte Lillian Munch Jacobsen fra bispekontoret
på 3355 6012 lj@katolsk.dk

Orgelkoncert 18.2. med
bispedømmets orgelkonsulent,
organist Michael Thomsen
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Mød et sognebarn
Michael Münchow fra Sakramentskirken
– Hvordan kom du til Sakramentskirkens menighed?
Jeg kom ad to veje: en kort og en lang. Den
korte: Jeg flyttede med min kone, Marie og
vores nyfødte datter til Blågårds Plads, så
det var kun en lille tur med barnevognen
op gennem gågaden. Det blev også skolevejen til Sankt Ansgars Skole, da
vore to drenge kom til. Den lange vej er min opvækst i Den hellige Families
menighed i Birkerød med et levende ungdomsarbejde og seks gode år på Niels
Steensens Gymnasium. Efter ti år med studier og arbejde i Florida, Dublin
og London med rig mulighed for at opleve Kirken i vidt forskellige kulturelle
afskygninger, passede Sakramentskirken glimrende til min forkærlighed for
mangfoldighed. På tyve år har vi set en del forandringer, men det er også rart
med kontinuiteten og se folk dukke op igen efter års fravær.
– Du skriver forbønner – hvordan kom du i gang med det?
Det begyndte med familiemesserne og det vigtige i at formulere bønnerne, så
børnene let kunne forstå dem og læse dem op. Sidenhen syntes vi i lektorgruppen og sammen med præsten, at det kunne være godt med en aktualisering
af bønnerne også på de øvrige søndage. Indholdet hænger sammen med dagens læsninger, og hvad der rør sig af anliggender i menigheden og verden
omkring os. Derfor modtager jeg meget gerne forslag og anliggender, som så
bliver indarbejdet i bønnerne til næste søndag. På den måde bliver Menighedens Forbønner endnu mere menighedens. Arbejdet med forbønnerne har
desuden båret frugt for mig – og forhåbentlig også menigheden. Nu studerer
jeg teologi i min fritid ved Københavns Universitet. Det er berigende, også
for mit arbejde som psykoterapeut og underviser.
– Hvad ønsker du for menighedens fremtid?
Jeg ønsker først og fremmest, at menigheden består. De sidste år har været
meget vanskelige, så det er dejligt, at der nu er mere ro til at samle trådene.
Jeg håber, vi kan udvikle vores samarbejde med skolerne, så vi får flere elever
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til at komme med deres forældre. Nyt er også samarbejdet med menigheden
i Sankt Ansgar. Her er det glædeligt at opleve de forskellige traditioner blive
blandet, uden at det lokale særpræg går tabt. Jeg synes, det er spændende
med de mange kræfter, medlemmerne stiller til rådighed, og det håber jeg
vil fortsætte.

En fredshilsen
Af Birte Krog-Møller
Det var en meget inspirerende katekese, som Pastor Marcos Romeo holdt lørdag d. 3-12 i Sankt
Ansgars Kirke under titlen »At leve i lyset af Bibelen«. Marcos formåede at sætte tanker og ord fri
hos sine tilhørere, og jeg har fået lyst til at fortælle
lidt om, hvordan jeg som nylig konverteret oplever
liturgien i Den katolske Kirke.
Kommunionen er naturligvis liturgiens højdepunkt. Men jeg er tilbøjelig til at se fredshilsenen lige efter Fadervor som et
tilsvarende højdepunkt. Hvor vi i kommunionen modtager Kristus og optager
Ham i os og bliver eet med Ham, vender vi os i fredshilsenen mod Næsten. De
to handlinger: Kommunionen og Fredshilsenen udtrykker således i mine øjne
Det dobbelte kærlighedsbud: at elske Gud og Næsten. Ganske vist udtrykker
rækkefølgen i liturgien, hvor fredshilsenen kommer før selve kommunionen,
ikke rigtigt sammenhængen i Det dobbelte kærlighedsbud, hvor det at elske
Gud er det første og overordnede bud, fordi det er i menneskets forhold til
Gud at selve grundlaget og begrundelsen for at elske Næsten ligger. Ikke desto
mindre kan jeg ikke lade være med at opfatte forbindelsen mellem fredshilsen
og kommunion på denne måde.
Da jeg for mange år siden for første gang overværede en katolsk messe var
jeg uvidende om liturgien og fuldstændig uforberedt på fredshilsenen. Jeg blev
så overrasket over denne henvendelse fra folk omkring mig, at jeg aldrig har
glemt det (i folkekirken bruger man jo ikke denne hilsen). Jeg vil altid huske
denne bølge af glædelig overraskelse, der gik igennem kroppen på mig. Derfor
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ser jeg liturgiens fredshilsen som min indgang til Den katolske Kirke, selvom
der af forskellige grunde er gået mange år mellem denne første oplevelse og
min konversion i Påsken i 2011.
Denne bølge af glæde genoplever jeg hver gang under fredshilsenen. Jeg
skrev længere oppe, at fredshilsenens placering i liturgien måske ikke rigtigt
passer sammen med min opfattelse af sammenhængen til og i Det dobbelte
kærlighedsbud. Nu falder det mig pludselig ind, at tingene måske alligevel
passer sammen: Glædesbølgen, som fredshilsenen rejser, åbner ganske bogstaveligt for kroppen og dens modtagelse af Kristi legeme og blod. Måske var
Oldkirken klar over denne sammenhæng! I hvert fald ser det ud til, at fredshilsenen allerede blev indført i Oldkirkens liturgi og placeret før kommunionen.
Syndsforladelsen får vi i begyndelsen af messen. Derfor er vi frie til i
fredshilsenen spontant at henvende os til Næsten. Jeg synes, at det i liturgiens
fredshilsen er muligt i nogle sekunder selvforglemmende at opleve Paradiset
endnu her på jorden: »…for Guds rige er iblandt jer .« (Lukas 17,25).
Ønsket om Guds fred til alle i fasten og til påske.

2. Vatikankoncil
Af pastor Robert Culat
11. oktober 1962 – 8. december 1965
I dette år, 2012, fejrer Den katolske Kirke
med en stor glæde 50-året for salig pave
Johannes XXIII’s åbning af 2. Vatikankoncil. Det var den 25. januar 1959, at
paven udtalte sin hensigt om at indkalde
et økumenisk koncil, det 21ende i Kirkens historie. For at vide i hvilken ånd
paven indkaldte dette koncil, er det af stor interesse at læse hans tale ved koncilets åbning. Det er denne tale sammen med pave Paul VI’s tale ved koncilets
slutning, der gør det muligt for os at fortolke koncilets dokumenter rigtigt. To
grundlæggende tanker kan uddrages af åbningstalen. Den første er, at koncilet
som sit mål ikke har en definition af Kirkens lære. Men tro over for traditionen
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vil det være koncilets mål at fremlægge denne lære på en måde, som svarer til
vor tids behov. Koncilets belæring vil derfor især have en pastoral karakter.
Den anden tanke peger på en ændring i Kirkens holdning over for verdens
vildfarelser. Fordømmelse viger for barmhjertighedens lægemiddel. Frem for
at jamre når det negative i verden opregnes, bør Kirken i højere grad betone
sin egen læres rigdomme. Alt dette sammenfattes i et italiensk ord, der siden
er blevet berømt, ordet l’aggiornamento. Kirken indbydes af paven til med nye
øjne at betragte verden, således som den er, at betragte den med et blik fyldt
af kærlighed og imødekommenhed, et optimistisk blik. Johannes XXIII’s speciale var Kirkens historie. I sin tale beder han katolikkerne om ikke at længes
tilbage efter fortiden. I sin beslutning om at indkalde et nyt koncil påpeger
han, at Kirken må finde en ny måde at forholde sig på over for verden.
Alt dette bliver atter taget op af pave Paul VI i hans encyklika Ecclesiam
Suam. I sit apostolske brev Tertio Millenio Adveniente i 1994 tøver salig pave
Johannes Paul II, som selv var en af de 2381 koncilsfædre, ikke med at fremhæve, at dette koncil »så lig de foregående« dog var »meget anderledes«. Det
betegner »en ny tid i Kirkens liv«. Først og fremmest fortjener intet koncil i
Kirkens historie bedre betegnelsen økumenisk end 2. Vatikankoncil, – i høj
grad takket være de muligheder, som moderne kommunikationsmidler frembød. Dernæst var de fleste af de tidligere konciler, f. eks. Nikæa og Trient,
svar på kætterier, eller de fastslog dogmer som f. eks. 1. Vatikankoncil. Det
var ikke tilfældet med 2. Vatikankoncil, der var et pastoralt koncil, præget af
en åben ånd, og som var »det evangeliske svar på verdens nylige udvikling«,
som Johannes Paul II udtrykte det. »Den nye tone, ukendt indtil da«, hvori
koncilet belærte om den katolske tro, hidrører fra den kendsgerning, at Johannes XXIII nægtede at gøre det til et koncil til fordømmelse af den moderne
verdens vildfarelser. Ved koncilet gik Kirken i dialog med verden. Koncilets
seksten dokumenter afbalancerer ofte på ny de tidligere koncilers erklæringer.
Som en reaktion på den protestantiske reformation havde Tridentinerkoncilet lagt meget vægt på sakramenterne og præsteembedet. 2. Vatikankoncil
gav Guds Ord al dets betydning i Kirken tilbage, og det mindede om lægfolkets, menighedens værdighed. Kirken er Guds Folk, og i dette folk har alle,
hvad deres kald end måtte være, samme værdighed, nemlig den værdighed
der udspringer af dåbens sakramente. 1. Vatikankoncil, der blev afbrudt af
politiske grunde, havde insisteret på pavens enestående rolle som garant for
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Kirkens enhed og fællesskab. 2. Vatikankoncil var en påmindelse om biskoppernes og de særskilte kirkers vigtighed, og koncilet bragte pavens tjeneste
ind i en sammenhæng med den biskoppelige kollegialitet. Ligesom arbejdet
i de enkelte bispekonferencer blev synoderne den praktiske konsekvens af
koncilets drøftelse på det område.
Det er ikke muligt at forstå 2. Vatikankoncils »nye tone«, hvis man ikke
erindrer de fremskridt, der var sket i studiet af Bibelen, kirkefædrene og i teologien især i årene 1940 til 1960. Det var teologer som den franske jesuit De
Lubac og den – ligeledes franske – dominikaner Congar, som i deres arbejde
forberedte koncilet. Koncilet er på én gang fuldstændig traditionelt (idet det
dog må erindres, at traditionen ikke begynder med koncilet i Trient) og åbent
over for spørgsmål rejst af den moderne verden, som ikke længere er kristenhedens verden. Både Johannes XXIII og koncilets fædre efter ham havde modet til, roligt og afklaret, at erkende, at modellen kristendom-kristenhed, ikke
var mulig over for den virkelighed, som allerede i mange år havde foreligget. I
stedet for at ville beherske hele det civile samfund ønskede Kirken at gøre sig
selv til hvert menneskes tjenerinde. Den har givet afkald på al tale om timelig
magt for endnu mere at blive tro over for sin evangeliske kilde.
Af koncilets seksten dokumenter er de vigtigste uden tvivl de fire konstitutioner (om Kirken, om den guddommelige åbenbaring, om liturgien og
om Kirkens forhold til den moderne verden). Af disse fire konstitutioner har
mange troende især taget den om liturgien til sig. Netop dette at kunne bede til
Gud på sit eget sprog og muligheden for aktivt at tage del i messen har været
nogle af de mest umiddelbare og synlige frugter af den liturgiske reform, som
indledtes af koncilet. Men den fundamentale konciltekst er den om Kirken,
Lumen Gentium. Det er i lyset af det, som koncilet her udtaler om naturen og
Kirkens sendelse, at vi bør forstå alle de andre dokumenter. Fordi koncilets
mål var pastoralt, er det også i høj grad nødvendigt at være opmærksom på
den helt vidunderlige pastorale konstitution om Kirken i vor tids verden,
Gaudium et Spes, som også er koncilets længste dokument. I denne tekst har
koncilsfædrene givet os den kristne humanismes sande ansigt. Denne kristne
filosofi er stadig, halvtreds år efter koncilets åbning, et nyttigt værktøj for
alle i Kirken, som nærer ønske om at udbrede evangeliet i vor verden på den
måde, som koncilet ville det: i samtale og imødekommenhed, i åbenhed over
for andre og afklarede i bekræftelsen af sin tro.
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Ny beredskabsplan for seksuelle overgreb mod børn og unge
Den reviderede plan for Den katolske Kirkes beredskab over for seksuelle
overgreb mod børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbejdere er nu klar.
Biskop Czeslaw Kozon afholdt lørdag den 25. februar 2012 et introduk
tionsmøde for at orientere om planen. Menighedsrådsformænd og de ansvarlige for katekese, børne-/ungdoms- og ministrantarbejde i menighederne
var inviterede til mødet.
Oplægsholdere var pastor Niels Engelbrecht, Erling Tidemann og Son Bui
fra DUK, og der var mange gode diskussioner blandt de 30 deltagere.
Bispedømmet har arbejdet intenst for at revidere beredskabsplanen af
2008, og i den reviderede plan findes bl.a. regler og vejledning om forebyggelse
af seksuelle overgreb til brug for de ansvarlige i børne- og ungdomsarbejdet
og til generel understøttelse af arbejdet i menighederne.
Ifølge lovgivning fra 2005 er det et krav fra myndighederne, at der indhentes børneattest på alle fra 14 års alderen, der beskæftiger sig med undervisning
af mindreårige børn og unge, eller ansatte som kommer i kontakt med børn.
Børneattesten skaber grundlag for en styrket indsats overfor seksuelle
overgreb mod børn og unge og skal hindre, at personer, der tidligere er straffet for seksuelle overgreb, kommer i kontakt med børn og unge.
For lægfolks vedkommende indhentes børneattesten af menighedsrådet
før ansættelsen, og menighedsrådet er også ansvarlig for, at den fornyes med
passende mellemrum (i Sankt Ansgars sogn vil det sige hvert 4. år). Bispekontoret er ansvarlig for at indhente børneattest for præsternes vedkommende. For
yderligere information om børneattester se Sankt Ansgars Kirkes hjemmeside.
Menighedsrådsformand Beatrix Carlsen.

Pastor Timmermann fylder 75
Søndag den 22. april fylder pastor Dietrich Timmermann 75 år. I næsten 25
år var han højtelsket sognepræst i Sankt Ansgars Kirke. Han gennemførte den
10

store restaurering af kirken ved dens 150 års jubilæum og tog utallige initiativer i det pastorale arbejde i menigheden. Derfor fejrer vi ham ved højmessen
22. april kl.11.00 med efterfølgende reception.

Fastelavnsfest i Sakramentskirken

Valfart til Aasebakken
Søndag den 20.maj

INGEN MESSE I KIRKEN
Menigheden 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: 50 kr. Ministranter gratis.
Tilmelding bag i kirkerne eller på ne@sanktansgar.dk

KÆK-udflugt til Klostret Mariaval i Skåne
Onsdag den 9.maj tager vi på ældreudflugt til Mariaval Kloster i Skåne, hvor
vi fejrer messe og spiser vores medbragte mad. Bussen kører fra Sankt Ansgars
Kirke kl.9.30. Efter frokost tager vi til Ystad, hvor vi besøger den katolske kirke
og drikker kaffe, inden vi kører hjem igen.
Hjemkomst sent på eftermiddagen.
Pris: 100,Tilmelding til Hanne Bjerrum tlf. 27 63 07 40 – eller på ne@sanktansgar.dk
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Pinse
Hellige Ånd, Guds mægtige vind,
bo i vort mørke,
rug over vor afgrund,
og tal til vores kaos,
så vi må ånde med dit liv
og få del i din skabelse i Jesu Kristi kraft.
Amen

Det sker – Sakramentskirken
Marts 2012
Lør 3.
Søn 4.
Tors 8.
Lør 17.
Fre 23.

09:00 Arbejdsdag i menighedsrådet
09:30	Familiemesse. Møde for menigheden om menighedsrådets arbejde (under kirkekaffe efter den
danske messe)
20:00 Natkirke kl. 20-23
10:00 Hovedrengøring
19:00 Menighedsrådsmøde

April 2012
Søn 1.
Tors 5.
Fre 6.
Lør 7.
Søn 22.

09:30
16:00
15:00
21:30
09:30

Familiemesse og Palmesøndag
Skærtorsdag med messe og efterfølgende suppe
Langfredag
Påskemesse
Børnenes 1. kommunion

Maj 2012
Søn 6.
09:30 Familiemesse
Søn 20.		
Valfart til Åsebakken, ingen messe
Lør 26.		
Firmelse
Juni 2012
Søn 3.

09:30 Familiemesse

Hver mandag

19.00 Yoga i menighedslokalerne.
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Det sker – Sankt Ansgars Kirke
Marts 2012
Lør 17. 16.30 Korsvejsandagt, derefter messe
Lør 24. 16.30 Korsvejsandagt, derefter messe
Tir 27.
19.00 Kirkekoncert
Ons 21. 19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten
Ons 28. 15.00 KÆK møde: Betaniasøstrene fortæller om deres orden
		
19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten
Lør 31. 14.30	Voksenkatekese: Eva og hendes døtre – kvinder i Biblen
ved Eva Maria Nielsen
		
16.30 Korsvejsandagt, derefter messe
April 2012
Søn 1.
11.00	Palmesøndag. Pontifikalmesse med palmeindvielse
og procession. Familiedag med jødisk påskemåltid.
Tir 3.
17.00 Oliemessen. Indvielse af de hellige olier
Tor 5.
17.00 Skærtorsdags Pontifikalmesse
Fre 6
15.00 Langfredagsliturgi
Lør 7.
21.30	Påskevigilien. Efter påskenatsmessen reception i menighedssalen
Søn 8.
11.00 Påskedags pontifikalmesse. (NB ingen messe kl. 8.00)
Man 9. 11.00	Anden påskedagsmesse
(NB ingen messe kl. 8.00 og 17.00)
Ons 11. 19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten
Søn 15. 11.00 Børnenes første hellige kommunion
Ons 25.		Pga. pilgrimsrejse til Det hellige Land aflyses både
KÆK og Bibelstudiekreds.
Maj 2012
Lør 5.
14.30	Voksenkatekese: Romanen »Hildegard af Bingen« ved
Anne Lise Marstrand
		
17.00 Aftenmesse med efterfølgende majandagt
Søn 6.
11.00 Familiemesse
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Ons 9.		Skovtur med KÆK til Skåne med besøg i klostret
Mariaval og i Ystad.
		
19.30 Bibelstudiekreds ved sognepræsten
Tors 17. 08.00 Kristi Himmelfarts messe
		
11.00 Kristi Himmelfarts messe
Lør 19. 20.00	Kirkekoncert med Sokkelund sangkor, dansk katolsk
kirkemusik
Søn 20.		
Valfart til Aasebakken – ingen messer.
Ons 23.		
Flytning af 19.30 Bibelstudiekreds til onsdag 30.5.
Lør 26. 10.00 Firmelse i Grundtvigskirken
Søn 27.		
Pinsedag
Man 28. 10.00 2.pinsedags messe (Ingen messe 8.00 og 17.00)
Ons 30.		
Bibelstudiekreds – afslutning
I juni, juli og august kun hverdagsmesser kl. 8.00

Menighedsråd
Sankt Ansgar Kirke

Menighedsråd
Sakramentskirken

Beatrix Carlsen – menighedsrådsformand
Kristine Rude – næstformand
Bjarne von Benzon – sekretær
Elisabeth Thomsen
Christian Veng
Ingeborg Jørgensen
Jørgen Boesen
Vita Trolle
Pastor Niels Engelbrecht
Paster Marcos Romero Bernus

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
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Afsender:
Sankt Ansgars Kirke
Bredgade 64
1260 København K

Kirkernes messetider
Sankt Ansgars Kirke
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.
Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf. 33 13 37 62, ne@sanktansgar.dk
2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf. 28 85 25 17, mrb@sanktansgar.dk
Sakramentskirkens messetider
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

