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BØN
“Det smukke ved bøn er, at åbningen af vores hjerte er lige så naturlig, som
åbningen af en blomst.
For at en blomst kan lukke sig op og blomstre, må man lade den være i fred.
Hvis vi simpelthen er og forbliver helt stille, kan vores hjerte ikke lade være
med at åbne sig.
Vores ånd vil bryde igennem til hele vores liv. Det er det vi er skabt til.”
John Main OSB (1926-1982)
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Præsten skriver
Den 9. juli 1917 blev Sakramentskirken indviet af biskoppen og taget i brug.
Det var kronen på en lang proces, der var begyndt i 1883, hvor den hollandske
pastor Neuvel fik den opgave af den apostoliske præfekt Johannes von Euch,
at han skulle lægge grunden til en katolsk menighed på Nørrebro. Målet for
pastor Neuvel var, at katolikkerne på Nørrebro skulle have deres eget Gudshus,
hvor de kunne danne menighed.
Det økonomiske grundlag for bygningen af den nye kirke var 5-ører. Medlemmerne af menigheden forpligtede sig til at betale 5 øre om ugen til formålet.
Efter 7 år var 5-ørerne blevet til 18.000 kr., som sammen med de penge, præsten havde samlet ind under prædiken-rejser i sit hjemland Holland og bidrag
fra rige velgørere i ind- og udland, gjorde ham i stand til at erhverve grunden
på Nørrebrogade. Men først i 1915 var der samlet penge nok ind til, at der også
kunne bygges en kirke. Den 9. juli kunne biskop von Euch lægge grundstenen
til Sakramentskirken, som den 9. juli to år efter så stod færdig til indvielse. Det
er i år 100 år siden.
I løbet af de 100 år har menigheden udviklet sig fra at være en lokal geografisk
menighed bestående af danske katolikker til at være en international menighed, hvor medlemmerne kommer fra hele Københavnsområdet og fra hele
verden. Hver søndag er der dansk, fransk og engelsk messe. Vi holder fast ved,
at vi er én menighed med tre forskellige sproggrupper, for at understrege, at
vi er katolsk menighed. Katolsk kirke er ikke en national størrelse, men netop
altomfattende. Når vi kommer sammen i kirken er det for at fejre vores enhed i
eukaristien. Vores kirke hedder derfor meget passende Sakramentskirken. Pastor Neuvel tænkte ikke på sakramenterne i al almindelighed, men på Altrets
Sakramente, som forener os i kommunionen = fællesskabet i Kristus.
På den ene side har menigheden været ude for større ændringer i løbet af de
100 år, og på den anden side er vores kirke forblevet det, den hele tiden har
været: samlingspunktet om Kristus i vores midte. Måtte den vedblive med at
være det de næste 100 år.
Niels Engelbrecht
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Nyt fra sognene
Tak til pastor Mate
På grund af en større præsterokade forlader pastor
Mate os for at være præst i Ringsted og Næstved.
Vi kommer til at savne ham meget for hans altid
glade og humoristiske væsen og for hans dygtighed
til at få tingene til at fungere. Han har været en god
kollega, som sognepræsten altid har kunnet regne
med og kunnet støtte sig til. Vores forbøn skal nok
ledsage ham.
Velkommen til Pastor Ambroziu
Som afløser for pastor Mate kommer pater Ambroziu
Anghelus, som allerede vil være kendt i Sakramentskirken, hvor han var andenpræst for nogle år siden.
Han skal nu hjælpe både i Jesu Hjerte Kirke og i Sakramentskirken. Vi glæder os til samarbejdet.

Sakramentskirkens 100 års jubilæum – en hilsen fra biskoppen
For et par årtier siden levede der stadig mennesker, som havde været med til
indvielsen af de kirker, som nu fejrer 100-årsjubilæum. De er nu døde; men vi
har nået at kende dem. Denne lidt banale betragtning over tidsbegrebet skal
blot fortælle os, at fortid og nutid i vor nyere katolske kirkehistorie på én gang
kan være både nær og fjern.
Sådanne tanker kan vi også gøre os ved fejringen af 100-året for Sakramentskirkens indvielse i 1917. Ingen var med dengang; men mange generationer af
menighedsmedlemmer har overlappet hinanden og dermed skabt en levende
kontinuitet, som gør, at forhistorien alligevel ikke er så langt borte.
I Sakramentskirken har vi en bygning, der sammen med den tilhørende menighed altid har haft en vigtig plads i københavnsk kirkeliv. Et efter vore forhold stort sogn med flere præster, skole ved siden af og indtil 1979 også med
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Sct. Josephs Hospital

Sct. Josephs Hospital og kirke på sit territorium. Engang var sognet så udstrakt, at det med tiden kunne blive modersogn til en ny menighed, Sct. Antoni i Brønshøj.
Der er sket meget i både Verdenskirken
og vort bispedømme siden 1917, og disse
års jubilæumsfejringer falder i en tid, som
er præget at store udfordringer med deraf
følgende forandringer. Vi har været igennem en omstrukturering af vort sognenet,
for nogen menigheders vedkommende
med gennemgribende konsekvenser. Det
gælder også for Københavns vedkommende, og Sakramentskirken er heller
ikke forblevet helt upåvirket heraf: Menigheden har ikke længere sin egen residerende sognepræst og deler flere aktiviteter med nabomenighederne. Livet i og
omkring menigheden er anderledes end
før, men stadig pulserende. Skolen eksi5

sterer fortsat og i de sidste årtier har aktive fremmedsprogede grupper, franskog engelsktalende, fundet deres hjem i Sakramentskirken.
Forud for Sakramentskirkens opførelse gik et langt forberedende pionerarbejde påbegyndt af pastor Neuvel. Han blev trods sit store arbejde ikke den
nye menigheds første sognepræst, men kunne efter endt arbejde som en anden
Simeon i templet overgive det til nye kræfter, der kunne overtage gode rammer
for det fremtidige virke. Det var naturligt at Nørrebro med sin egen identitet
skulle have en stærk katolsk tilstedeværelse. Fra at være et homogent klassisk
arbejderkvarter er Nørrebro nu blevet multikulturelt, både etnisk, sociologisk
og religiøst. Denne nye virkelighed har kun forstærket Sakramentskirkens
berettigelse, da det er vigtigt for os som kirke at være til stede, hvor mange
forskellige grupper af mennesker mødes. Det kan være udfordrende, men det
afspejler på en særlig måde vort bispedømmes virkelighed, vort særlige kald
til at være kirke.
Idet vi med taknemmelighed ser tilbage på de mere end 100 års kirkeliv på
Nørrebro, ønsker jeg menigheden Guds velsignelse til i fremtiden modigt, tillidsfuldt og ikke mindst med glæde både at fortsætte tidligere slægters arbejde
og holde øje med nye muligheder for Guds riges udbredelse i lokalsamfundet.
+Czeslaw Kozon
Kirkeligt ingenmandsland
I samme år, som man opgav at holde København inden for voldene, i 1856,
kom de første ordensfolk til Danmark. Sankt Joseph Søstrene ankom til København fra Chambery i Frankrig og slog sig ned i en lejlighed på Sankt
Annæ Plads. Deres mission var at drive skoler og hospitaler. I 1873 kom så
søstrenes første hospitalsprojekt, Sankt Josephs Hospital i Griffenfeldsgade
på Nørrebro, begyndelsen til deres hospitalsimperium, som på et tidspunkt
kom til at bestå af 9 hospitaler ud over hele landet. I 1873 begyndte de at
bygge, og i 1874 kunne de flytte ind, selvom forholdene stadig var meget primitive. For at komme til messe måtte de vandre ind til Sankt Ansgars Kirke,
som på det tidspunkt stadig var den eneste kirke i København. Men i 1875
kunne præfekt Grüder indvie deres første kapel, og fra nu af var der messe
hver dag. En af jesuitterne kom og fejrede den.
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Begyndelsen til en menighed
I 1883 fik søstrene en fast præst, der boede i Griffenfeldsgade. I slutningen
af året overtog pastor Neuvel dette embede. Omtrent samtidig døde præfekt
Grüder og blev efterfulgt af Johannes Von Euch som leder af kirken i Danmark. Han opmuntrede pastor Neuvel til at begynde dannelsen af en menighed på Nørrebro. Startkapitalen til at købe Nørrebrogade 27 var klar i 1890.
Sælgeren betingede sig at kunne fortsætte sin forretning i
bygningen i 10 år. Det hjalp til
at forrente de lån, der var taget,
og i mellemtiden rejste pastor
Neuvel sit hjemland, Holland,
tyndt og prædikede kollekter
sammen.
I de følgende år fortsatte indsamlingen ad mange kanaler,
og i år 1900 blev halvdelen af
bygningen på Nørrebrogade
revet ned, og der blev bygget en
beboelsesejendom på grunden.
Samme år udbyggede Sankt
Joseph Søstrene hospitalet og
opførte en egen kirke dér, så
menigheden fik bedre forhold
til deres gudstjenester. Men der
var stadig lang vej til bygningen
af menighedens egen kirke. Pastor Neuvel måtte først afdrage
gælden på ejendommen.
Planen bliver gennemført
I 1915 havde man tilstrækkeligt med midler til at begynde
bygningen af kirken. Den 9.
juli kunne biskop von Euch
nedlægge grundstenen til kirken — 32 år efter, at han havde
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givet pastor Neuvel opgaven at starte en menighed på Nørrebro. Præcis to år
efter blev den nye kirke indviet af den gamle biskop, og Sakraments Sogn blev
oprettet som en selvstændig menighed. Kirken blev indviet til den hellige
Villehad, en dansk franciskaner, der under Reformationen blev fordrevet fra
Danmark og slog sig ned i et franciskanerkloster i Gorkum i Holland.
I 1572 blev han sammen med de andre munke
taget til fange af Calvinisterne, som forsøgte
at få dem til at afsværge troen på Altrets Sakramente. Da de ikke ville det, blev de hængt.
Pastor Neuvel var hollænder og ønskede at
gøre bod for sine landsmænd, så derfor kom
kirken til at hedde Sakramentskirken og blev
indviet til Villehad.
Grundstensnedlæggelsen i 1915 og indvielsen af kirken i 1917 fandt begge sted på mindedagen for martyrerne fra Gorkum, den
9. juli. På forsiden af det gyldne alter, som
Mogens og Maguerite Ballin stiftede allerede
i 1900, da deres første søn Jan blev født, og
som kunsthåndværkeren Just Andersen har
lavet, er der i midten et billede af den hellige
Villehad.
Sakramentskirkens menighed er i løbet af de sidste 50 år vokset med knap
40% nye medlemmer. Mange af medlemmerne bor ikke inden for sognets
område, men er sognebåndsløsere af forskellige grunde. Der er ikke tale om
en homogen gruppe danske katolikker, men om mennesker fra alle dele af
verden, som her finder deres kirkelige hjemsted i en af de tre sproggrupper,
der er repræsenteret ved kirken.
Der er skete store forandringer, siden kirken blev indviet for 100 år siden.
Hvordan menigheden vil se ud om 100 år? Det kan man gøre sig mange tanker om; men vigtigst er, at vi stoler på, at selv om der sker store ændringer, så
vil Herren også være med sin Kirke i de næste 100 år.
Niels Engelbrecht
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Michael Münchow diakonvies
Lørdag d. 9. september kl. 17.00 vil Michael Münchow blive diakonviet i domkirken for at være det man kalder permanent diakon. Michael har i mange år
hørt til menigheden i Sakramentskirken og har nu i en del år forberedt sig til
at blive diakon. Han har en fuldtidsstilling, men har sideløbende læst teologi
på Københavns Universitet og er nu blevet cand.theol. Han har derudover gået
på en katolsk diakondet uddannelse i England i et par år og har det sidste års
tid været i praktik ved Sankt Ansgars Kirke, hvor han især er blevet et vanligt
syn ved sin tjeneste ved alteret under messen.
Michael er gift og har tre voksne børn, og han vil fortsætte med sit civile job og
så virke især i Sakramentskirken som diakon i sin fritid.
Søndagene d. 10. og d. 17. september vil Michael være med som diakon for
første gang til højmessen i henholdsvis Skt. Ansgars Kirke og Sakramentskirken, hvor han begge gange også vil prædike.
Diakonembedet
Diakonembedet blev indstiftet af apostlene og har altså fandtes helt fra Kirkens
begyndelse. I Apostlenes Gerninger står der: »De tolv sammenkaldte så hele
discipelskaren og sagde: ”Det er ikke rigtigt at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne
mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave”«. Menigheden valgte så syv mænd, deriblandt Stefan (der er afbilledet på invitationen),
som blev den første kristne martyr. »Dem fremstillede de for apostlene, som bad
og lagde hænderne på dem«. (Apostlenes Gerninger 6,2-4.6). Ordet diakon er
græsk og betyder tjener.
Diakonvielsen er den tredje grad af ordinationens sakramente.
»Kristus, som Faderen helligede og sendte til verden (Joh. 10,36), har ved sine
apostle gjort deres efterfølgere, biskopperne, delagtige i sin vielse og mission. Og
med rette har biskopperne i større eller mindre grad overdraget en del af deres
embedsbyrde til forskellige underordnede i Kirken. Således bliver den kirkelige
tjeneste, indstiftet af Gud, udøvet på forskellige trin af dem, som allerede fra oldtiden kaldes biskopper, præster og diakoner.« (Det andet Vatikankoncil: Lumen
Gentium, nr. 28).
Diakonerne »modtager håndspålæggelsen ikke til præstedømme, men
til tjeneste. De styrkes af sakramentets nåde for, i fællesskab med biskoppen og
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hans præster, at tjene Guds folk ved gudstjenesten, forkyndelsen og barmhjertighedsgerningerne. Det tilkommer diakonen ifølge den kompetente myndigheds
anvisninger, højtideligt at meddele dåben, tage vare på og uddele alterets sakramente, på Kirkens vegne være vidne ved ægteskabets indgåelse og velsigne dette,
bringe vandringsbrødet til de døende, læse Den hellige Skrift op for de troende,
undervise og formane folket, lede menighedens gudstjeneste og bøn, meddele sakramentalierne, lede begravelsesgudstjenesten og jordfæstelsen«. (Lumen Gentium, nr. 29).
»Vielsen til embedet sker ved biskoppens håndspålæggelse og vielsesbønnen, hvorunder biskoppen lovpriser Gud og nedbeder Helligåndens gave til udøvelse af tjenesten. Det fremgår nemlig klart af traditionen, særlig tydeligt i de
liturgiske ritualer og såvel de østlige som de vestlige Kirkers praksis, at det er ved
håndspålæggelsen og vielsesbønnen, Helligåndens gave skænkes og et helligt segl
indpræges i biskopper, præster og diakoner, således at de, hver på deres måde,
formes i Kristi billede.« (Det Romerske Pontifikale: Bispe-, præste- og diakonvielse, nr. 6)
Af Daniel Nørgaard

Diakonvielse i Sankt Ansgars Kirke 2016
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Det sker i kirken
Rosenkrans i Sankt Ansgars Kirke
Menighedsrådet har taget godt imod et forslag om, at der er mulighed for fælles rosenkrans før højmessen om søndagen. Derfor samles en mindre gruppe i
bænkene foran Maria-alteret for kl. 9.40 at bede rosenkrans.
Alle er velkomne til at tilslutte sig bønnen.
Kristen meditation i Sakramentskirken
Hver mandag afholdes der meditation i Sakramentskirken kl. 17.00-17.30. Meditationen er baseret på den tradition, som den engelske benediktinermunk
John Main OSB etablerede, og som Laurence Freeman OSB har videreført.
Marie Louise Schmidt har taget initiativ til gruppen og leder meditationerne.
Hun kan kontaktes på mail: marie.louise.n.schmidt@gmail.com eller på tlf.
2826 4670. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne – også uden tilmelding.
Sidedøren fra skolegården er åben fra kl.16.45. Man kan læse mere om denne
form for kristen meditation på www.kristenmeditation.org
Strikke- og hækleklub
Kom og vær med til at hygge med strikke- eller hækletøj. Om det er karklude,
babytøj, dukketøj eller en stor vintersweater er lige meget.
Hvis du ikke kan hverken strikke eller hækle, så kom og lær det, alle niveauer
er velkomne – vi hjælpes ad.
Vi mødes den første mandag i måneden fra kl. 13.00 til 15.00 i Skt. Ansgars
Kirke, på 1. sal i undervisningslokalet.
Vi mødes også den 3. mandag i måneden hjemme hos Kirsten Hatting på Rasmus Rask Vej 7, 1. sal i Valby. Mødetid er fra kl. 19.00 til 21.00. Alle er hjerteligt velkomne.
For yderlige oplysninger ring venligst til Kirsten Hatting på 2547 2779 eller til
Bente Lazare på 3013 1915.
Vi får selvfølge en kop kaffe/te mens vi hygger. På snarligt gensyn med venlige
hilsner
Kirsten og Bente
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Voksenkatekese skifter navn
Da ordet katekese ikke er så letforståeligt for alle, har vi ønsket at ændre titlen
på den trosundervisning, der gives til voksne den første lørdag i måneden ved
Sankt Ansgars Kirke. Derfor kalder vi det ikke længere Voksenkatekese, men
På opdagelse i troen. Indholdet vil dog være det samme, nemlig foredrag, der
gør os klogere på vores katolske tro.
2. september:
7. oktober:
4. november:
		
		

Hvad er synd? v/ Daniel Nørgaard
Amoris Laetitia v/ Daniel Nørgaard
aflyst grundet afholdelse af Konference om katolske vinkler
på Reformationen i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium kl. 10 til 16.

Bibelkreds om Johannesevangeliet
Efter tre sæsoner med de synoptiske evangelier Mattæus, Markus og Lukas er
turen nu kommet til Johannesevangeliet. Det bliver undertegnede, der skal
lede møderne og det glæder jeg mig meget til, da Johannesevangeliet er mit
absolutte yndlingsevangelium, som jeg har beskæftiget mig med i mange år.
Det første møde er den 5/9 og derefter fortsætter vi ca. hver anden tirsdag,
nemlig 19/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12. 9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3,
20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5.
Møderne foregår i Undervisningslokalet i præstehuset, Bredgade 64, 1. sal kl. 19.30.
Alle er velkomne, man behøver således ikke at have deltaget i bibelstudiekredse
før.
Ulla Elmquist
Caritas Center åbner den 8. september
Som man kunne læse i KO nr. 11, åbner Caritas et nyt center i Stenosgade den
8. september. På dagen vil der være messe med biskoppen kl. 17.00 i Jesu Hjerte Kirke, og efterfølgende reception i menighedssalen, hvor alle er velkomne til
at møde de ansvarlige frivillige og medarbejdere.
Formålet med Caritas Center er at skabe et samlingspunkt for diakonalt arbejde i hovedstadsområdet, hvor der både er konkrete hjælpetilbud til bestemte
målgrupper og aktiviteter af en mere forebyggende karakter, samt rekruttering
og træning af frivillige.
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En gruppe erfarne socialrådgivere med Bent Stelsberg fra Skt. Ansgars menighed som koordinator tilbyder gratis og anonym socialrådgivning, og der
vil være tilbud til au pairs, som har brug for et socialt netværk og vejledning i
danske forhold. Der bliver også et samarbejde med Jesu Hjerte Kirke om åben
tilbedelse med Stine Riegels som tovholder.
Den daglige kontaktperson for centeret bliver Naja Mottelson fra Sakramentskirken, som er ansat i Caritas fra 15. august og som også bliver ansvarlig for au
pair-arbejdet.
”Det er en glæde, at Caritas Centeret nu bliver en realitet, og at de første aktiviteter kan begynde. Især har opbakningen fra den frivillige styregruppe og
sognene i det storkøbenhavnske område været vigtig. Nu kommer vi i gang,
og jeg er sikker på, at flere aktiviteter kommer til. Flere er i støbeskeen. Med
en placering i hjertet af København har centeret gode muligheder for både at
række ud til mennesker i lokalområdet og hele storbyen,” siger Caritas’ generalsekretær, Jann Sjursen.
Filmfremvisning ved Sankt Ansgars Kirke
Gode film er næring for sjælen. Derfor vil vi i løbet af efteråret og vinteren vise
nogle film med opbyggeligt indhold. For at alle skal have mulighed for at se
filmene, vil den samme film blive vist to gange. Der vil ikke blive holdt nogen
særlig introduktion til filmen, og ingen forbereder nogen særlig forplejning.
Til gengæld er det gratis. Filmene bliver vist i undervisningslokalet på 1. sal i
præstegården, og de der kommer, må meget gerne selv arrangere te, kaffe m.m.
i vores tekøkken.
fortsættes næste side ...
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Her følger filmene og tidspunkterne for fremvisningen:
Om guder og mænd, Frankrig, 2010:
Tirsdag 12/9 kl. 19.00, søndag 17/9 kl. 12.30
Shadowlands, Storbritannien, 1993. NB: Ingen danske tekster:
Søndag 15/10 kl. 12.30, tirsdag 17/10 kl. 19.00
Af en anden verden, Italien, 1999:
Tirsdag 14/11 kl. 19.00, søndag 19/11 kl. 12.30
Kravlegårdsgruppen i Jesu Hjerte Kirke
Gruppen begynder onsdag d. 13. september kl. 11.00-13.00 og er i første omgang tænkt som en slags mødre/fædregruppe, for de, der er på barsel, eller på
anden måde har mulighed for at deltage, da det kan være svært for småbørnsfamilier og familier, hvor det kun er den ene af forældrene, der er katolik, at
deltage i søndags- eller hverdagsmesserne.
Der vil være mulighed for sang, leg, fortællinger, fordybelse, skabelse af relationer for både børn og forældre. Men det er på ingen måde en erstatning for
de af sundhedssystemet etablerede mødregrupper.
Der bliver tilbudt lidt frugt, grønsager (letkogte), mos eller brød og vand til
børnene, samt kaffe og te til de voksne, og da Den Katolske Kirke i Danmark
kører en grøn linje, så vil gruppen også køre en ikke-sukker-politik. Kiks, kager, slik, chips saftevand og sodavand må ikke medbringes. Men det er tilladt
at amme sit barn.
Gruppen har til huse i Jesu Hjerte Kirkes menighedssal, og i kirkerummet. DET ER MEGET VIGTIGT,
AT DELTAGERNE KOMMER PRÆCIS KL. 11.00.
Dels fordi det kan være forstyrrende i gruppen med
så små børn, og dels fordi det er nødvendigt at have
dørene låst.
Hvis det er noget for dig/jer, så kan jeg kontaktes på 22
37 07 43 eller charlottepatriciasimonsen@gmail.com
Charlotte Simonsen
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Spændende korkoncert i Sankt Ansgars Kirke
Som en del af Copenhagen Renaissance Music Festival holder vokalensemblet
Capella Hafniensis under ledelse af Ole Kongsted en koncert tirsdag den 3.
oktober kl. 19.30 i Sankt Ansgars Kirke.
Koncertens titel er: ”Martin Luther og Ludwig Senfl”, og der synges kormusik af Martin Luther selv (1
værk), 7 stykker af Ludwig Senfl (katolsk hofkapelmester ved det bayerske hertughof i München, 2
værker af Johann Walter (Luthers musikalske medarbejder, kantor ved det kurfyrstelige hof i Sachsen)
og 1 af Josquin Baston (hofkapelmester her i byen
1557-1559 ved Christian III’s hof). Af sidstnævnte
Ole Kongsted
har Kongsted identificeret ikke færre end 72 værker,
som han arbejder på udgivelsen af. Det meste af den musik, der synges, er fundet i biblioteker rundt om i Tyskland af Ole Kongsted, der derefter har udgivet
værkerne, af hvilke de fleste ikke har været sunget siden 1500-tallet. Ole Kongsted introducerer koncerten, så publikum kan få at vide, hvem denne Ludwig
Senfl var, og hvad han havde med Luther at gøre.
Før og efter koncerten er der salg af CD’er med Capella Hafniensis, - den nyeste
er optaget i Sankt Ansgars Kirke. Billetter købes ved indgangen: pris: 100,- kr;
studerende: 50,- kr.
Kulturnatten i Sankt Ansgars Kirke
Som hvert år holder vi kirken åben til kulturnatten og giver derved næsten
tusind mennesker mulighed for en positiv oplevelse af Den katolske Kirke. I år
ligger det fredag d. 13. oktober.

18.00
		
		
18.30
19.30
		
20.30
		

Programmet ser således ud:
Åbning af Kulturnatten. Hele aftenen er der mulighed for at tænde
et lys i kirken, besøge sakristiet, opleve udstillingen Katolik før religionsfriheden i museet på 1. sal eller gå en tur i haven.
Koncert med Cæciliakorene v. Susanne Hartmann Stæger
Foredrag v. Sognepræst Daniel Nørgaard: Var Reformationen en
god idé?
Tidebønner i klostrene - et musikalsk strejftog. Koret ved Skt. Ansgars Kirke fremfører eksempler på klostrenes forskellige tidebøn15

		
ner, som er blevet sunget i århundreder på latin og enkelte i den
		
danske udgave.
22.30 Vi synger Komplet (Bøn før natten) – åben for alle.
Vi har brug for frivillige til at hjælpe til på Kulturnatten, så hvis du har mulighed for at sætte et par timer af til at modtage de besøgende, lave kaffe til de
frivillige eller bede en rosenkrans for en succesfuld aften, så kontakt Stine Rørbæk Møller på stinemollerdk@gmail.com, 91 95 67 95 eller Rikke von Zastrow
på rvz@sanktansgar.dk.
Boganmeldelse af
”Kirker i Rom, Evighed og erindring i pavernes by”
Før sommerferien introducerede Andreas Rude i Sankt Ansgars Kirkes Menighedssal sin seneste bog ”Kirker i Rom, Evighed og erindring i pavernes by”,
og fortalte hvordan han havde udvalgt de 20 kirker, der er omtalt i bogen. Kirkerne optræder parvis igennem 10 kapitler begyndende med apostelkirkerne
Peterskirken og San Paolo fuori le Mura, derefter Moderkirkerne Laterankirken og Santa Maria Maggiore. Kirkerne hører alle til i den mest velkendte del
af Roms kirker. Desto større blev overraskelsen
– og glæden ved at læse om detailler og historier
om disse 20 kirker, som undertegnede ikke tidligere har lagt mærke til eller vidst. Andreas Rude
besidder en særlig evne til at iagttage kunst og til
at formidle det sete på en levende og engagerende
måde, hvor også ikke-katolikker bliver tilgodeset
med nyttige oplysninger om katolsk fromhedsliv
og gudstjeneste praksis.
Bogen er rigt illustreret med fremragende farvefotos, hovedsageligt taget af
Omar Ingerslev. Med sine kun 320 gram er bogen som skabt til at have med
på turen rundt i Rom, så man på stedet kan læse om hver enkelt kirke. Hvis
man ikke lige står og skal af sted til Rom, kan man bruge bogen som julegave,
måske endda en eksklusiv mandelgave. Den koster 200 kr. og kan købes i boghandelen.
Min varmeste anbefaling og god fornøjelse!
Ulla Elmquist
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Generalvikar Niels Engelbrecht finder under besøg i Rom ved hjælp af Andreas
Rudes bog ud af, hvornår statuen af Ignatius af Loyola kan ses i kirken Il Gesù.
17

Karl Borromæus Gruppen
I uge 30 afholdt Karl Borromæus Gruppen sommerlejr på det katolske feriehjem Klitborg, som ligger tæt på stranden ikke så langt fra Rørvig. 40 troende
samledes om sommer og tro, med særligt fokus på den ekstraordinære liturgi.

Messe i det lille kapel om morgenen og sungen komplet om aftenen dannede
en daglig trosmæssig ramme for lejren. Nogle dage blev der suppleret med rosenkransvandring, sakramental tilbedelse og korsvej. Resten af tiden blev fyldt
ud med almene sommeraktiviteter som strandbesøg og minigolf.
Lejren har siden 2012 været årligt samlingspunkt for unge, ældre og børnefamilier fra hele landet med interesse for den ekstraordinære liturgi. Karl Borromæus Gruppen har siden 2008 assisteret med arrangeringen af messer i den
ekstraordinære liturgi i Jesu Hjerte Kirke.
Jacob Hansen-Schwartz
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Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK)
Jesu Hjerte Kirke (JHK)
I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 17.00.
I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00.
I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdage
17.00 – 18.00.

September
JHK

fre d. 1. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00
Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

ANS

lør d. 2. kl. 14.30 På opdagelse i troen: ”Hvad er synd?” v/ Daniel Nørgaard

ANS

søn d. 3 kl. 10.00 Domkirkens konsekrationsfest.
Familiemesse med efterfølgende familiedag med skattejagt på Kastellet

SAK

søn d. 3 kl. 10.00 Pontifikal festmesse for Sakramentskirkens 100-års jubilæum med efterfølgende reception.

ANS

tir d. 5. kl. 19.30 Bibelkreds begynder i U-lokalet

ALLE

fre d. 8.- søn d. 10. Firmandweekend

JHK

fre d. 8. kl. 17.00 Messe og efterfølgende reception i forbindelse med at
Caritas åbner lokaler i Jesu Hjerte-centret

JHK

fre d. 8. kl. 18.30-20.00 Åben dør, personlig samtale og forbøn, i kirken

ALLE

lør d. 9. kl. 17.00 Diakonvielse af Michael Münchow i Skt. Ansgars Kirke

ANS

søn d. 10. kl. 10.00 Michael Münchows første messe som diakon

ANS

tir d. 12. kl. 19.00. Visning af filmen Om guder og mænd
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JHK

ons d. 13. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen se omtale i bladet

JHK

lør d. 16. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys i menighedssalen,
Tema: ”Jesus, kom og lev i os”

SAK

søn d. 17. kl. 10.00 Michael Münchow deltager i sin første messe som diakon

ANS

søn d. 17. kl. 12.30. Visning af filmen Om guder og mænd

ANS

tir d. 19. kl. 19.30 Bibelkreds i U-lokalet

JHK

ons. d. 20. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

ALLE

søn d. 24. Katolsk Menighedspleje afholder Mikkelsmarked i Menighedssalen, Bredgade 69 A

JHK

ons. d. 27. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

ANS

ons d. 27. kl. 15.00 KÆK-møde i Menighedssalen

JHK

fre d. 28. kl. 19.00-21.00 Forsonings- og Helbredelsesmesse.
Skriftemål 18.00-19.00

SAK

lør d. 30. kl. 14.00 Dansk-congolesisk kvindeforening arrangerer bingo og
middag med congolesiske retter. Billetter koster 100,- kr. og kan købes på
tlf. 26294428

Oktober
ANS

tir d. 3. kl. 19.30 Copenhagen Renaissance Festival: Korkoncert ved Capella
Hafniensis under ledelse af Ole Kongsted

JHK

ons d. 4. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

JHK

fre d. 6. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00
Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

JHK

fre d. 6. kl.18.30-20.00 Åben dør, personlig samtale og forbøn, i kirken

ANS

lør d. 7. Voksenkatekese. ”Amoris Laetitia” v/ Daniel Nørgaard

JHK

ons d. 11. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

ANS

tir d. 10. kl. 19.30 Bibelkreds i U-lokalet

ANS

fre d. 13. kl. 18.00 KULTURNAT, se program her i bladet

JHK

fre d. 13. kl. 18.-22.00: KULTURNAT, afsluttende med komplet.
Opslag i våbenhuset og på hjemmesiden

ANS

søn d. 15. kl. 12.30. Visning af filmen Shadowlands

ANS

tir d. 17 kl. 19.00. Visning af filmen Shadowlands

JHK

ons. d. 18. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppen holder efterårsferie

JHK

lør d. 21. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys i Herlev. Tema: ”Jesus, kom og lev i os”

ANS

tir d. 24. kl. 19.30 Bibelkreds i U-lokalet

JHK

ons d. 25. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

ANS

ons d. 25. kl. 15.00 KÆK-møde i Menighedssalen

JHK

fre d. 27. kl. 19.00-21.00: Forsonings- og Helbredelsesmesse.
Skriftemål 18.00-19.00

JHK

fre d. 27. kl. 18.00: Medarbejderfest i menighedssalen

November
JHK

ons d. 1. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

JHK

fre d. 3. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00
Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

ALLE

lør d. 4. kl. 10-16. Konference om katolske vinkler på Reformationen i
Englesalen på Niels Steensens Gymnasium

ANS

søn d. 5. Alle Helgen. Efter 10-messen er der film og pizza for børn og unge

ALLE

søn d. 5. kl. 16.00 Alle Sjæles andagt på Katolsk Vestre kirkegård

ANS

man d. 6. Alle Sjæles dag Messe kl. 08.00 og kl. 19.00

ANS

tir d. 7. kl. 19.30 Bibelkreds i U-lokale

JHK

ons d. 8. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen. (se

SAK

fre. d. 10. kl. 17.300 Mortensaften med messe efterfulgt af fællesspisning
i krypten. Tilmelding nødvendig, se opslag i kirken og på Sakramentskirkens
hjemmeside.

JHK

fre d. 10. kl. 18.00-20.00 Åben dør, personlig samtale og forbøn, i kirken

ANS

tir d. 14. kl. 19.00 Visning af filmen Af en anden verden

JHK

ons d. 15. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

JHK

lør d. 18. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys i menighedssalen.
Tema: ”Jesus, kom og lev i os”

ANS

søn d. 19 kl. 12.30 Visning af filmen Af en anden verden

ANS

tir d. 21. kl. 19.30 Bibelkreds i U-lokalet

ANS

ons d. 22. kl. 15.00 KÆK i Menighedssalen

JHK

ons d. 22. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

JHK

fre d. 24. kl. 19.00-21.00: Forsonings- og Helbredelsesmesse.
Skriftemål kl. 18.00-19.00

JHK

ons d. 29. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen
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Kirkernes kontonumre
Sankt Ansgars Kirke
Sakramentskirken 		
Jesu Hjerte Kirke		

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24
Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968
Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke
Ulla Elmquist, formand
Bjarne von Benzon, sekretær
Jytte Hansen, næstformand
Birte Krog-Møller

Stine Møller
Adam Schwartz
Pastor Gilberto Vinciguerra
Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken
Kate Toft Madsen, formand
William Nielsen, næstformand
Katrine Ørum, sekretær
Karen Lagui, sognebladsmedarbejder,
webmaster
Clarice Scott
Joan Campbell-Tofte

Francois Baustert
Sara Kobli
Stella Sørensen
Rafael M. Silva
Pastor Joy Fernando
Pastor Robert Culat
Pastor Niels Engelbrecht

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke
Denice Jørgensen, formand
Maria G. Rasmussen, næstformand
Bente Nielsen, sekretær
Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet
Toni Dupont
Anna Siekierska

Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder
Petronilla Nyiramuhire
Marie Storm.
Helena Larsen, suppleant
Pastor Ambroziu Anghelus
Pastor Niels Engelbrecht

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

Afsender:
Sankt Ansgars Kirke
Bredgade 64
1260 København K

Kirkernes messetider
Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K
Hverdage (mandag-fredag)
kl. 08.00
Fredage (i Sankt Augustin Kirke)		
kl. 17.00
Lørdage			
kl. 17.00
Søndage			
kl. 10.00
2. og 4. søndag			Kirkernes messetider
kl. 13.00 Ukrainsk messe
					
kl. 15.00 Spansk messe
LaudesAnsgars
(morgenbøn)
mandag-fredag
Sankt
Kirke –synges
Bredgade
64, 1260 K kl. 07.30
Skriftemål:
onsdag
og lørdag 16.00-17.00 eller efter
aftale med præsterne.
Hverdage
(mandag-fredag)
kl. 8.00
Fredag ogtilbedelse:
lørdag
kl. 17.0016.00-17.00.
Sakramental
tirsdag 08.40-10.00 og onsdag
Søndage Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk
kl. 11.00 (højmesse)
Sognepræst
2. og 4.
søndag Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk
kl. 13.00 Ukrainsk messe
2. præst:
Gilberto

kl. 15.00 Spansk messe
Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30
- Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 16.00-17.00
Sakramentskirken
Tilbedelse fredag
Søndag			
kl.aftale
10.00med
Dansk
højmesse
Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter
præsterne.
						kl.
11.30 Fransk messe
Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, dn@sanktansgar.dk
						kl.
17.30 Engelsk messe
2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk
Sakramentskirken
– Nørrebrogade 27 C, 2200 Nkl. 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse
Tirsdag til lørdag			
Søndag
kl. 17.00
09.30 Dansk
Onsdag				
kl.
NovenaHøjmesse
og engelsk messe
kl. 11.15 Fransk messe
kl. 18.00 Engelsk messe
Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk
Tirsdag
17.00sjoeomidk@gmail.com
Sakramental tilbedelse
Præst
for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124kl.8422,
Onsdag
17.00
Novena og engelsk messe
Præst
for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670kl.
4676,
rob68.bellarmin@wanadoo.fr
Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@sanktansgar.dk
- Stenosgade 4A,
1616Anton
København
V tlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com
Jesu Hjerte
PræstSogn
for engelsktalende;
Fredrick
Thevaraj,
for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670
Søn-Præst
og helligdage			
kl.4676,
11.00rob68.bellamin@wanadoo.fr
Højmesse
Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København
V Messe
						kl.
20.00
Søn- og
helligedage
kl. 17.00
11.00 Højmesse
Hverdag
(mandag-fredag)		
kl.
Messe
kl. 18.00
20.00 Messe
Lørdag				
kl.
Italiensk søndagsmesse
kl. 18.00
17.00 Messe
1. ogHverdag
3. og 5.(mandag-fredag)
søndag i måneden		
kl.
Messe ef. ekstraord. ritus.
Lørdagi måneden			
kl. 18.00
18.00 Italiensk
2. søndag
kl.
Kroatisksøndagsmesse
messe
1. og 3.
søndag i måneden
kl. 16.00
18.00 Messe
ef. ekstraord.
1. fredag
i måneden			
kl.
Jesu Hjerte
Andagtritus.
2.
søndag
i
måneden
kl.
18.00
Kroatisk
messe
Mandag				
kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe
1. fredag i måneden
kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt
Tirsdag				
Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn
Mandag
kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe
Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk
Tirsdag
Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn
2. præst:
Ambroziu
tlf. tlf.
3070
6578,
fra_ambrozius@hotmail.com
Sognepræst:
NielsAnghelus,
Engelbrecht,
3054
2118,
ne@sanktansgar.dk
Kirkens
kontor
tlf.Fax
2985
6080.
Tlf. 2985
6080,
3325
0738
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