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Til overvejelse
Thi jeg finder, at to ting er højst nødvendige for mig i dette liv; og uden dem
ville dette jammerfulde liv blive mig utåleligt.
I dette legems fængsel må jeg bekende at trænge til to ting, nemlig til næring
og til lys.
Derfor har du givet mig svage, dit hellige Legeme til vederkvægelse for sjæl og
legeme, og du har sat dit ord til lygte for min fod.
Uden disse to goder kan jeg ikke vel leve; thi Guds ord er min sjæls lys, og dit
Sakramente er Livets Brød.
”Kristi efterfølgelse”, bog 4, kap. 11, nr. 4.
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Præsten skriver
Nu kommer sommeren, med den kommer også håbet!
Vi håber at solen vil skinne de fleste af dagene, og at vi kan nyde dens stråleglans. Vi håber at vi kan holde en god ferietid, og at vi kan få det bedre i krop
og i sjæl. Den blomstrende natur efter en trist vinter viser os, at håbet nu er tilbage, som om Guds velsignelse ville stråle klarere end før. Dagene er længere,
lysere og varmere. Blomsterne og træerne fremstår med al deres pragt. Haverne og markerne fyldes med frugter, korn og urter. Selv dyrene føder deres
unger og giver deres art ny vækst og fremtid. Livet er kommet til verden igen!
Gud giver altid os håb, og Biblen åbner en fremtid fuld af håb og barmhjertighed, selv for det syndige menneske, ved at forsikre Eva om: ”Du skal føde
børn!” (1 Mos 3,16). Gud gør altid vores håb mere urokkeligt! Mere fuldkomment! Det er Helligånden, som er den vigtigste kilde til det kristne håb! Derfor
er det kristne håb fuldt af frimodighed, fortrøstning, glæde og stolthed. Det
kristne håb er forventningen om frelsen for én selv og for andre. Dette håb er
virkeliggjort i Kristus. Derfor kan det ikke skuffe. Det hviler på troen og næres
af kærligheden, som det er nært knyttet til.
Lad os derfor åbne vores hjerter overfor Gud! Så kan vi leve i forholdet med
Ham, som elsker os og styrker vores håb! Han vil ændre vores håb fra et egoistisk håb, som forventer at Gud gør hvad vi ønsker og begærer, til et kristent
håb, som lægger sit liv i Hans hænder og åbnes for andre. Gud kalder altid os
til at gå ud, til at komme ud af os selv, til at virke med Ham i sin frelsende plan
for menneskeheden og hele skabningen. Håbet vil hjælpe os at vente på Guds
tid og acceptere, at ”Gud ikke altid opfylder vores forventninger, men altid
opfylder sine løfter” (D. Bonhoeffer).
Vi har brug for et nyt hjerte og en ny ånd! Måtte den hellige Jomfru Maria, som
altid har været lydig overfor Guds ord, hjælpe os til at tage imod den levende Guds
Ord, hendes søn Jesus Kristus, der får vores hjerter til at brænde i os (jfr. Luk 24,
32). Han som forøger vores tro, styrker vores håb og opflammer vores kærlighed!
God sommertid til alle!

2. præst Gilberto Vinciguerra
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Nyt fra sognene
Kamil præstevies
Kamil Brogowicz på 31 år blev diakonviet sidste år, og har siden februar været
i praktik i Skt. Ansgars Kirke. Selvom det ikke er nået at blive et langt bekendtskab har Kamil fundet sig godt til rette i menigheden og folk har haft svært ved
ikke at holde af Kamil, som ofte har en sjov bemærkning og et glimt i øjet. Nu
er tiden så kommet til at Kamil skal vies til præst, og det bliver lørdag d. 10.
juni kl. 17.00 i Skt. Ansgars Kirke ved biskop Czeslaw.
Det har hele tiden været meningen at Kamil efter præstevielsen skal tjene i
menighederne på Lolland-Falster, så vi må desværre ved samme lejlighed tage
afsked med Kamil, som dog til september vil holde en præmitsmesse i Skt.
Ansgars Kirke.
Sakramentskirkens 100-årsfest
Forberedelserne skrider fremad til fejringen af Sakramentskirkens 100 års jubilæum, som vil blive afholdt d. 3. september. Som nævnt i sidste sogneblad
vil anledningen blive fejret ved et festskrift, som nærmer sig sin færdiggørelse.
Selve markeringen på dagen skal dog også planlægges! Naturligvis skal en
festmesse afholdes, men udover dette er mulighederne talrige, og inspiration,
forslag, og bidrag modtages med stor glæde. Hvis du har lyst til at hjælpe til
at fejre vores kære kirke, så meld dig meget gerne hos menighedsrådsfomand
Kate Madsen på ktm.sakraments@gmail.com.
Sommermessetider i Sakramentskirken
Fra søndag den 16. juli til søndag den 27. august flytter højmessen i Sakramentskirken til kl. 09.30.
Fra søndag den 4.september er det atter kl. 10.00. Ændringen skyldes, at præsterne skal have afviklet så meget ferie som muligt hen over sommeren. Vi
håber ikke, at det bliver for slemt at skulle så tidligt op.
Afstemning om messetiden i Skt. Ansgars Kirke
Fra januar er tidspunktet for højmessen søndag ændret til kl. 10.00, men ikke
alle er så glade for tidspunktet. Til kirkekaffen d. 11. juni vil der være plads
til en drøftelse af tidspunktet og søndag d. 27. august vil der i forlængelse af
højmessen være en afstemning om messetiden, som kommer til at gælde fra
2018.
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Ingen messer i Skt. Augustins Kirke i juli
I jesuitternes kirke på Jagtvej vil der i juli måned ikke være de sædvanlige
fredagsmesser kl. 17.00 og heller ingen messer på polsk og på engelsk om
søndagen. Messerne genoptages som før til august.
Grøn Kirke
I bestræbelserne på at blive stadig mere bæredygtig og leve op til vores status
som Grøn Kirke, har vi i Skt. Ansgars Kirke særligt fokus på vores forbrug
af varme. Opvarmning af kirken og menighedens lokaler er den klart største
post på vores energiforbrug. I menighedssalen og annekset er der nu sat nye
radiatorer og termostater op, som bør kunne mindske varmeforbruget, og vi
har haft rådgivere ud for at se på hvordan også varmeforbruget i kirken og
præstegården kan mindskes yderligere og har fået lavet nogle mindre justeringer.
Men forbruget af varme og andre ressourcer afhænger også meget af menighedens indsats, så menigheden opfordres til om vinteren at være ekstra opmærksomme på at holde kirkens dør til våbenhuset og dørene til menighedssalen lukkede. Frivillige der hjælper til ved kirkekaffe og receptioner må også
meget gerne være opmærksomme på affaldssortering og forsøge at mindske
ressourcespild mest muligt. På den måde kan vi også som kirke vise ansvar for
skaberværket.
Årsregnskab 2016 for Sakramentskirken
Hvordan går det med SAKs økonomi? Godt, men ikke godt nok. I 2016
oplevede vi kun et mindre underskud, trods en ret stram økonomistyring.
Som man kan se af opgørelsen for neden er dette ikke grundet store udgiftsposter, så meget som det faktum, at kirken ikke får tilstrækkelige indtægter.
Iflg. kirkens medlemsregister er der 1.490 medlemmer af Sakramentskirkens
sogn. Af disse er 236 personer fra vores sogn registrerede som kirkeskattebetalere, og det gennemsnitlige årlige bidrag er kr.2.285. Der er sket en stigning
i kirkeskatten fra kr. 324.433 i 2011 til kr. 555.370 i 2016, men dette skal gerne
blive bedre, da økonomien kun lige løber rundt. Indtil da er sognets kasserer
og menighedsrådsformanden gået i tænkeboks mht. hvordan vi kan øge indtægterne.
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Budget
2016
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

INDTÆGTER
Kirkeskat + sognebidrag
Kollekter til sognet, kirkebøsse, kirkelige handlinger
Kollekter til andre formål
Diverse indtægter
Godkendte indsamlinger
Tilskud fra bispedømmet
Tilskud fra ordenssamfund
Indtægter i alt
UDGIFTER
Kirke, præstebolig, menighedshus
Kultusudgifter
Vedligeholdelse af bygninger og inventar
Nyanskaffelser
Lønninger
Kontorudgifter
Pastorale udgifter
Kørselsudgifter
Diverse udgifter
Henlæggelser

12
13
14
15
16
17
18
19
20 Afgift til bispedømmet
21 Koll. andre formål end
sognet
22 Udgifter i alt
23 Overskud/Underskud

462.000,00
185.500,00

135.000,00
68.000,00
0,00
0,00
850.500,00

Regnskab
2016

Budget
2017

590.395,00
199.126,00

635.000,00
202.000,00

30.229,00
117.655,67
0,00
0,00
937.405,67

117.000,00
58.000,00
0,00
0,00
1.012.000,00

204.000,00

177.308,16

201.000,00

20.000,00
124.500,00

17.248,70
150.370,04

20.000,00
172.500,00

32.000,00
100.000,00
68.200,00
41.500,00
3.000,00
6.300,00

37.778,00
106.275,00
60.462,51
30.042,57
-1.925,00
1.573,00

70.000,00
115.000,00
59.500,00
21.000,00
22.000,00
3.000,00

295.998,23
0,00

334.140,00
30.229,00

370.000,00
0,00

895.498,23
-44.998,23

943.501,98 1.054.000,00
-6.096,31
-42.000,00
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Pastor Mate Rada omgivet af de 6 førstekommunionsbørn i Jesu Hjerte Kirke
søndag d. 23. april.

Firmelse 2018
Undervisningen og firmelsen sker samlet for de tre menigheder. I 2018 kommer firmelsen til at ligge d. 19. maj. Det skal stadig endeligt bekræftes, om vi
kan få lov til at holde det i Marmorkirken igen. Undervisningen kommer til
at foregå i Skt. Ansgars menighedssal, Bredgade 69A, hvor vi også holder informationsmøde onsdag d. 16. august kl. 19.30. Både forældre og firmander
er indbudt. Firmanderne skal være fyldt 14 år ved firmelsen.
Medbring kuglepen, firmandernes dåbsattest samt 800 kr. til undervisningsudgifter. Beløbet dækker bl.a. to weekendture. NB. Skriv ind i kalenderen at
firmanderne skal på en introweekend d. 8.-10. september.
1. kommunion 2018
De tre city-menigheder kommer til at have 1. kommunion hver for sig i 2018.
Børn der går i 2. klasse og opefter kan komme til 1. kommunion. Undervisningen begynder i september måned og finder sted i hver enkelt menighed.
Først skal børnene dog tilmeldes, og det sker på de forskellige introduktionsmøder i august. Det er dog kun forældrene der deltager i introduktionsmødet:
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Sakramentskirken: Torsdag den 7. september kl.19.30 i krypten,
		
Nørrebrogade 27.
Jesu Hjerte:
		

Tirsdag den 5. september kl.19.30 i menighedssalen,
Stenosgade 4B.

Skt. Ansgar:
		

Torsdag den 24. august kl. 19.30 i menighedssalen i
Bredgade 69A.

Medbring kuglepen, børnenes dåbsattest samt 200 kr. til undervisningsudgifter
Besøgstjenesten i Skt. Ansgars Kirke
Elisabeth Lawrence har påtaget sig opgaven at stå for besøgstjenesten i Skt.
Ansgars Kirke. Hun søger både medlemmer af menigheden, som er interesseret i at blive besøgsven for en eller flere ældre, og medlemmer som kan
hjælpe med at køre ældre i kirke om søndagen. Interesserede bedes kontakte
Elisabeth på tlf. 2284 2344 eller på e-mail elaw@ofir.dk. Ældre som ønsker
besøg eller kørsel er også meget velkomne til at kontakte Elisabeth.
Pater Gerhard Sanders 80 år
Den 27. juni 1937 blev pater Gerhard Sanders født Nienburg/Weser i Niedersachsen. Som 20-årig trådte han ind i Jesu Selskab og blev som 31-årig præsteviet i Frankfurt a.M..
I 1969 kom han til Danmark og var i et år
præst i Århus samtidig med at han var elev på
Askov Højskole. I 1970 kom pater Sanders til København og begyndte sin tjeneste som præst ved
Jesu Hjerte Kirke. Bortset fra en kortere periode
som rector ved Niels Steensens Kollegium i Sank
Kjeldsgade i 80’erne, har han tilbragt omkring 40
år af sit præsteliv i Stenosgade.
I perioder har han været superior, i andre perioder sognepræst, men det meste af tiden begge
dele samtidig. Ved siden af har han i en lang periode også været bispedømmets økonom og leder
af bispedømmets kirkelige domstol.
Spejderne og Katolsk Menighedsplejer har
også nydt godt af pater Sanders arbejdskraft. I dag
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nyder han sit velfortjente otium sammen med sine medbrødre på Niels Steensens Kollegium. Vi ønsker ham alt godt og Guds velsignelse for forhåbentlig
mange gode år endnu.
Niels Engelbrecht

Det sker i kirken
Andreas Rude præsenterer ny bog
Tidligere menighedsrådsformand ved Skt. Ansgars Kirke har i april udgivet en
guidebog om Rom. Den bærer titlen ”Kirker i Rom – Evighed og erindring i
pavernes by” og har som titlen antyder hovedvægten på de religiøse seværdigheder i den evige stad. Lørdag d. 24. juni kl. 15.00 vil Andreas præsentere sin
bog i menighedssalen i Bredgade 69A, og det vil være muligt at købe bogen
ved samme lejlighed.
KUK i Dyrehaven
Sankt Ansgars Kirkes KUK (Katolsk UngdomsKlub) arrangerer en udflugt
til Dyrehaven og Bakken efter søndagsmessen d. 25. juni. Om arrangementet
bliver afholdt afhænger af vejret, så endelig besked gives først under messen.
Børn der lige har modtaget 1. kommunion er blevet særligt inviteret, men alle
børn og unge i menigheden er velkomne. Børnene og deres forældre tager
afsted efter 10-messen og følges af en gruppe ledere fra KUK og 1. kommunionsunderviserne. Først spiser vi en medbragt frokost (hver familie skal tage
sin egen mad med) i Dyrehaven ved Klampenborg. Efterfølgende tager vi på
Bakken, hvor hvert barn får foræret et turpas af menigheden. Vi bliver nok på
Bakken til langt ud på eftermiddagen.
New Amsterdam Singers holder koncert
Et velrenommeret kor af høj klasse besøger Danmark i sommeren og skal ved
den lejlighed synge koncert i Sankt Ansgars Kirke fredag d. 7. juli kl. 19.30.
Koret har tidligere bl.a. optrådt under ledelse af Leonard Bernstein og synger
musik fra renæssancen og frem til i dag. Koncerten vil vare en times tid og det
er gratis at overvære den.
Håndarbejdscafé i Sankt Ansgars
Den lille gruppe, som mødes over noget håndarbejde ved Sankt Ansgars Kirke
den første mandag i måneden vil også over sommeren fortsætte med dette og
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sidde i præstegårdens have, når vejret tillader det. Alle er meget velkomne, og
man kan få kyndig hjælp til håndarbejdet, hvis man ikke føler sig så godt rustet
til det. Mødetiden er fra kl. 14.00 til 16.00.
Interesserede kan henvende sig til Kirsten Hatting på telefon 2547 2779.
Jesu Hjerte Kirke menighedsudflugt lørdag den 19. august
Turen går til Ringsted, Haraldsted og Knud Lavards ruin.
Afgang 8.30 fra Jesu Hjerte
Sankt Bendts Kirke, rundvisning.
Sankt Knuds Kirke, Messe.
Spisning af medbragt mad i menighedssalen.
Derefter køres til Haraldsted kirke, samt Knud
Kaffe og kage i Knud Lavards Hus.
Tilbage i København ca. kl. 17.00.

Lavards ruin.

Pris: kr. 150,- som betales i bussen. Tilmelding sker på opslag i sakristiet, eller ved henvendelse på mail: birtemandrup@gmail.com.
Kravlegårdsgruppe i Jesu Hjerte Kirke
Hvad er nu det? Og skal Niels nu have en ny kapellan!
Charlotte Patricia Simonsen er uddannet
pædagog, og brænder for at undervise/lege
med små børn. Fra 1. september vil hun
invitere forældre på barselsorlov med deres
små børn, til en times leg, hvor hun vil bruge
figurer (som bl.a. denne kapellan) til at fortælle
bl.a. bibelhistorie for de små.
Vi håber mange forældre vil deltage deri, hvor
de også på den måde kan lære andre katolske
familier at kende.
Nærmere information vil foreligge, men det
er planlagt, at møderne sker fra 1. september,
onsdage formiddage i menighedssalen,
hvor også kirken af og til vil blive benyttet.
Er man interesseret, kan Charlotte Patricia
Simonsen kontaktes på tlf. 22370743 eller mail:
Charlotte Patricia Simonsen
charlottepatriciasimonsen@gmail.com
og Niels Engelbrecht, der peger på den nye ”kapellan!”
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TRO og LYS.
Det blev en vellykket kirkekaffe/café/bazar-søndag d. 19. marts, som Tro og
Lys-deltagerne havde arrangeret. Mange fine ting blev solgt på bazaren, der
var gode lotterigevinster, og lækre kager til den gode kaffe.
Tro og Lys-deltagerne gør et stort og
prisværdigt arbejde for de mentalt
handicappede og deres forældre,
med møder med messe en gang om
måneden, fortrinsvis i Jesu Hjerte,
men også i et godt samarbejde med
Bethlehemskirken (folkekirken) på
Nørrebro.
Traditionen tro deltog vi i den
fælles, meget fine bevægelsessang
om
”Fællesskab”,
under
Her er nogle af de mange Tro-og Lyskyndig
vejledning
af
lsr.
Elisabeth.
medhjælpere, ved et tidligere møde.
Overskuddet var på godt 6.000,- som
går til verdensarbejdet i Tro og Lys, fortæller Inge Switton Rønnow, leder af
Vesterbro-afdelingen.					
Birte Mandrup

Biskoppen firmer den nydøbte og de nyoptagne konvertitter
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Genbrug og high-fashion fra Caritas
Genbrug og haute couture behøver ikke at udelukke hinanden. Så meget
var tydeligt ved det nyligt afholdte Second Hand Fashion Show, der løb af
stablen i VerdensKulturcenteret lørdag d. 13. maj. Her var det muligt at
lytte til levende musik og få noget at spise, alt sammen med blikket rettet
mod catwalken, hvortil eleverne på Danmark Designskole (KADK) havde
spundet nye kreationer ud af det genbrugstøj, som er blevet til overs fra
sognenes Caritas-loppemarkeder. Modeshowet blev til på initiativ fra Sylvie
Dauzat og Estrid Ryom, de utrættelige Caritas-sognerepræsentanter i hhv.
Sakramentskirkens og Sankt Ansgars menighed, og initiativet er blevet mødt
med beredvillig støtte også fra kredse udenfor Kirken. Overskuddet fra
arrangementet vil gå til at etablere 15 skolehaver i den ugandiske landsby
Soroti.
Mange tak til de mere end 150 gæster, der mødte op og støttede projektet, de
frivillige fra Sankt Ansgars og Sakramentskirkens menigheder og naturligvis
særligt til Sylvie og Estrid, som gjorde det hele muligt.

Sankt Ansgars ældreklub på udflugt til Nordsjælland. Messe i Slangerup kirke
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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 juli er der kirkekaffe i
gården, hvis vejret er godt!
I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdage 17.00 –
18.00. Fra søn d. 16. juli til søn d.27. august flytter højmessen i Sakramentskirken til kl. 09.30.
I Sankt Augustin på Jagtvej er der i juli måned ingen fredagsmesse kl. 17.00 og heller ingen
messer på polsk og på engelsk om søndagen. Messerne genoptages som før til august.

Juni
ALLE

lør d. 3. kl.10.00 Firmelse i Marmorkirken for unge fra alle tre city-menigheder
ved biskop Czeslaw

JHK

søn d. 4. kl. 11.00 Pinsedag. Messe kl 11.00, og kl. 20.00

ANS

man d. 5. kl. 10.00 2. Pinsedag Voltivmesse for Helligånden

ANS

man d. 5. kl. 14.00 Håndarbejdscafé i haven eller i undervisningslokalet

JHK

fre d. 9. kl. 17.00 Jesu Hjerte fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00.
Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

ALLE

lør d. 10. kl. 17.00 Kamil Brogowicz præstevies i Skt. Ansgars Kirke.
Efterfølgende reception i menighedssalen

ANS

søn d. 11. Drøftelse af tidspunktet for søndagens højmesse under kirkekaffen
efter 10-messen

ALLE

tors d. 15. juni kl. 18.00. Messe og procession for Kristi Legeme og Blod for
Storkøbenhavn i Skt. Therese Kirke på Bernstorffsvej i Hellerup

JHK

fre d. 16. kl. 18.30-20.00 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. I kirken
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ANS

søn d. 18. Kristi Legemes og Blods Fest. Højmesse kl. 10.00 med procession
til haven

JHK

fre d. 23. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fest. Messe med efterfølgende reception i
menighedssalen

ANS

søn d. 25. kl. 10.00 Peter og Paulus’ fest. Efter højmessen udflugt med KUK
til Bakken

JHK

fre d. 30. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og helbredelsesmesse.
Skriftemål 18.00-19.00

Juli
ANS

I juli er der kirkekaffe (juice og vin) i haven, når vejret tillader det. Caritas vil
også holde café i haven, når der er godt vejr. Hør nærmere til søndagsmesserne

ANS

man d. 3. kl. 14.00 Håndarbejdscafé i haven eller i undervisningslokalet

ANS

fre d. 7. kl. 19.30 Koncert med New Amsterdam Singers i kirken

SAK

søn. 9. juli kl. 10:00. Jubilæumsdag for SAK med fællesspisning i krypten
efter højmessen. Højmessen transmitteres via DR.

JHK

fre d. 7. kl. 17.00. Jesu Hjerte fredag, sakramentet udstilles fra kl. 16.00
Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

August
JHK

fre d. 4. kl. 17.00. Jesu Hjerte fredag, sakramentet udstilles fra kl. 16.00
Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

ANS

man d. 7. kl. 14.00 Håndarbejdscafé i haven eller i undervisningslokalet

ALLE

ons d. 16. kl. 19.30 Intromøde for firmander og deres forældre i menighedssalen Bredgade 69A

JHK

lør d. 19. kl. 8.30-17.00. Menighedsudflugt. Turen går til Haraldsted og Ringsted
Nærmere info om tidspunkt og tilmeldelse: se i våbenhuset og på ugesedlen

ANS

tors d. 24. kl. 19.30 Intromøde for førstekommunionsforældre i menighedssalen Bredgade 69A
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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,
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 Mate Rada
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. 7.30
Skriftemål:
onsdag
og lørdag 16.00-17.00 eller efter
aftale med præsterne.
Hverdage
(mandag-fredag)
kl. 8.00
Fredag ogtilbedelse:
lørdag
kl. 17.00
Sakramental
tirsdag 8.40-10.00 og onsdag
16.00-17.00.
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.
11.30 Fransk messe
						kl.
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
NovenaHøjmesse
og engelsk messe
Onsdag				
kl.
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.
18.00
Messe
ef. ekstraord.
1. fredag i måneden			
kl. 16.00 Jesu Hjerte
Andagtritus.
2. søndag i måneden
kl. 17.45
18.00 Kroatisk
messe
Mandag				
kl.
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:
Mate Rada,
7172 7908,
Sognepræst:
Niels tlf.
Engelbrecht,
tlf.mate.radja@gmail.com
3054 2118, ne@sanktansgar.dk
Kirkens
kontor
tlf.Fax
2985
6080.
Tlf. 2985
6080,
3325
0738

