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Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Bøn om Kirkens enhed

Herre Jesus Kristus, du bad:

Lad alle være ét, som du, Fader i mig og jeg i dig.
Vi beder dig om din Kirkes enhed. Nedbryd alle mure, der skiller os.
Styrk hvad der forener os og overvind, hvad der skiller os.
Hjælp os til at søge de veje, der fører os mod hinanden.
Lad den dag bryde frem, da vi kan love og prise dig
i alle troendes ene fællesskab. 

Amen.

Fra Bønnebog for Den katolske Kirke, 2013
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Præsten skriver
”At de alle må blive ét”. Dette ønske udtrykte Jesus aftenen før sin død, da han 
i sin bøn til Faderen bad for sine disciple. Det samme ønske er vi som kristne 
i dag kaldede til at virkeliggøre. De kristnes enhed må vi arbejde for både in-
ternt i vore menigheder, men også med kristne fra andre kirkesamfund. 

Derfor var pave Frans’ besøg i Lund og Malmø d. 31. oktober og 1. november 
også en meget vigtig begivenhed for vort kirkelige liv. Pavens tilstedeværelse 
var for os katolikker et stærkt tegn på den enhed, som består os katolikker 
imellem. Han minder os om det store fællesskab, som vi få tusinder katolikker 
i Norden er en del af. Men samtidig opfordrer han os også til større enhed med 
vore kristne brødre og søstre i vore lande. Vi katolikker i Danmark konfron-
teres nok ofte med de forskelle der hersker mellem os og protestanterne, men 
vi må ikke overse, at vi faktisk har de fleste og de væsentligste ting til fælles. 

Disse ting må vi samles om, og pave Frans opfordrede os i sin tale i Lund til 
særligt at forsøge i fællesskab at forkynde budskabet om Guds barmhjertighed, 
og sammen at forsvare menneskets værdighed. I et stadig mere sekulariseret 
samfund bliver det tydeligere og tydeligere hvad vi sammen kan kæmpe for 
som kristne. Vigtigt er det dog, at vore kirker ikke selv lader sig sekularisere, 
men at det stadig er den kristne tro, vi efterlever og giver videre. 

Jeg glæder mig meget over samarbejdet med de kristne fra de omkringlig-
gende kirker. F.eks. kan vi til juni for 7. år i træk holde katolsk firmelse i en fol-
kekirke, når Marmorkirken generøst åbner dørene for os. En stor glæde er det 
også når vi d. 19. januar kan holde kirkevandring i 5 andre kristne kirker og 
samtidig byde mange hundrede kristne fra forskellige kirkesamfund velkomne 
i Sankt Ansgars Kirke. 

Må vores nytårsfortsæt være at blive stadig mere knyttet sammen om Ham, 
som er blevet sendt for at kalde os til ét: Jesus Kristus. Med disse ord ønsker jeg 
jer alt godt for 2018 og håber, at I får en velsignet julefest.

Pastor Daniel Nørgaard
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Nyt fra sognene

Pavens dag i Sankt Ansgars Kirke den 11. november 2016

Nye messetider for søndagsmessen i Skt. Ansgars Kirke
Da præsterne ved Skt. Ansgars Kirke ikke længere har ansvaret for Sakra-
mentskirken, er det nu muligt at flytte tiden for søndagens højmesse tilbage til 
kl. 10.00. De fleste i menigheden har ønsket dette tidspunkt. 
 
Ændringen af messetidspunktet træder i kraft fra 2017, og dvs. at første gang 
falder søndag d. 1. januar. 

Maria-billede restaureret
Da Sankt Ansgars Kirke blev bygget i 1842 fik den østrigske kejser Ferdinand 
I fremstillet et maleri af en af samtidens dygtigste østrigske malere, Leopold 
Kupelwieser, og forærede det til menigheden. Det viser Jomfru Maria med 
Jesusbarnet og har lige siden prydet kirkens nordlige sidealter. 

Foran dette billede stopper mange troende op i dagens løb, og særligt i forbin-
delse med messerne, og tænder lys. 

Gik man tæt på, kunne man dog se flere krakeleringer og stearinpletter på 
maleriet, så det trængte til en restaurering. Nils Lønberg har dygtigt sørget 
for både at finde den rette konservator og fondsmidler fra Augustinusfonden. 
Så nu har vi fået maleriet tilbage, uden at det har kostet menigheden en krone. 
En stor tak skal lyde til både Nils og til Augustinusfonden, for at vores højtag-
tede klenodie er tilbage i fin stand.
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Ny skulptur på Skt. Ansgars Kirkes facade
I forbindelse med jubilæet for 250 års katolsk kirke i Bredgade i 2015 arbej-
dede menighedsrådet med Andreas Rude om at få fremstillet et kunstværk, 
der kunne markere de forgangne år. Det blev til et meget frugtbart samarbejde 
med billedhugger Henrik B. Andersen, men hele projektet stod og faldt med 
om vi kunne finde fondsmidler. Vi kunne nemlig ikke forsvare at bruge sog-
nets midler på det dyre projekt.  
Det lykkedes til sidst at skaffe midlerne gennem tre fonde, og snart står kunst-
værket færdigt. Det drejer sig om en bronze-plade, som skal hænge på kirkens 
facade, og som indeholder navne på et medlem af menigheden fra hvert af 
årene fra 1765 til 2015.

Hvis alt går efter planen, kan vi indvie værket efter vores festmesse på fest-
dagen for Skt. Ansgar d. 29. januar. Men hold øje med opslag i kirken og på 
hjemmesiden.

Missionen startede på Zanzibar – og fortsætter
Den kristne missionsvirksomhed for Tanzania startede på Zanzibar, men hvor 
hovedlandet i høj grad blev kristnet, så forblev Zanzibar muslimsk og er stadig et 
såkaldt missionsområde for kirken.

I dag er den Østafrikanske kyst overvejende muslimsk, men i de sidste 500 år 
har der været kristne på besøg mange gange. Vores besøg startede først i som-
meren 2015, hvor vi blev udsendt fra Sankt Ansgar Kirke (ansat af Danmis-
sion) til at arbejde med den interreligiøse forståelse.
 Længe før vi kom, besøgte den portugisiske opdagelsesrejsende, Vasco da 
Gama, området. Fra 1503 blev øen gjort til en Portugisisk handelsstation og i 
to hundrede år kontrollerede portugiserne kysten. Selvom de bragte kristen-
dommen og kirken med sig ned, så fik det ikke nogen varig religiøs betyd-
ning for området. Portugiserne endte med at blive smidt ud af de lokale med 
hjælpe fra Osmannerne. Kristne fik dog lov at blive boende og nogle beholdt 
deres tro. Osmannerne fik langsomt bedre og bedre kontrol med området og 
i 1830’erne besluttede Sultanen af Oman, at flytte hele sit hof til øen, og kon-
trollere riget herfra. Sultanerne, der fulgte, tillod kristne missionærer at orga-
nisere sig før de drog ud i vildnisset på det afrikanske kontinent, og som det 
kan ses på kortet begyndte missionsvirksomheden for Østafrika langsomt at 
tage form med udgangspunkt i Zanzibar.
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Den måske mest berømte af dem alle er Dr. Livingstone, som nok var opda-
gelsesrejsende, men først og fremmest missionær. På hans rejse for at finde 
Nilens udspring fik han hjælp og støtte af sultanen på Zanzibar og sultanens 
passersedler beskyttede Livingstone langt ind på det Afrikanske kontinent, 
hvor Osmannerne havde placeret lokale herskere på strategiske steder. 
 Den tætteste by på hovedlandets kyst ud for Zanzibar er Bagamoyo. Har 
startede den katolske mission i Østafrika med ankomsten af tyske missionæ-
rer omkring 1870. Et stort kors ved kysten viser, hvor de første missionærer 
gik i land. Korset er samtidig et mindesmærke som viser, at det var her, at sla-

Kort over missionsvirksomheden i Tanzania. Plakaten er del af opslagstavlen 
uden for den katolske domkirke i hovedbyen, Stone Town, på Zanzibar. Pilene 
viser de forskellige missionsordner og deres aktiviteter for at trænge ind i landet.
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verne så det Afrika, som de kendte, for sidste gang, inden mange blev solgt på 
Zanzibar og sendt videre til de arabiske lande eller simpelthen brugt i nellike-
farmene på øen. Vi bor lige ved ruinerne af den gamle anglikanske missions-
station i Mbweni syd for hovedbyen på Zanzibar. Her fik tidligere kvindelige 
slaver lov at dyrke land og få lidt uddannelse. To Hoteller har senere sat sig på 
den smukke kyststrækning, som missionen havde, men ruinerne er heldigvis 
bevaret, som historiske mindesmærker, og vi kan lige skimte dem fra huset.
På mange måder forsøger vi at viderefører den opgave, som de engelske mis-
sionærer havde påtaget sig.
  I Upendo, hvor Lotte arbejder, lærer kvinder at sy og brodere. De er natur-
ligvis ikke slaver mere, men fattige kvinder, der har brug for at lære et hånd-
værk, som de kan tjene til dagen og vejen ved. Vores studerende er heller 
ikke på vej til at blive kristne, men de er med i et projekt, som arbejder for at 
styrke den interreligiøse samhørighed mellem kristne og muslimer. Nik ar-
bejder i det interreligiøse center, hvor der fra næste år skal starte en egentlig 
universitetsuddannelse i interkulturelle relationer. Vi er netop ved at afslutte 
istandsættelsen af en stor gammel bygning til alle aktiviteterne. Den vil vi 
fortælle mere om i næste rejsebrev.

Nik og Lotte Bredholt

• Skole med stærkt fællesskab
• Stærk international profil
• Studierejser og kinalinje

Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø, tlf. 39 16 23 40

Niels Steensens Gymnasium
… dit valg, dit liv

Kom til orienteringsaften
Niels Steensens Gymnasium torsdag den 12. januar kl. 19.30

Se mere på

www.nsg.dk

GYMNASIEVALG 2017

• Høj faglighed og refleksion
• Gymnasiet hvor alle bliver set
• Jesuitergymnasium
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Indsamling til orgelrestaurering i JHK fortsætter
Indsamlingen til den store restaurering af orglet, skrider langsomt frem.
Her viser vores sakristan, Rasmus Kaare, hvor meget tallet nu er oppe på, nem-
lig 185.000.-.

Det skal dog siges, at den del, der stammer fra 
menighedens eget bidrag, indsamlet i indevæ-
rende år, og som vi takker for, kun udgør ca. kr. 
50.000.-
Det er dette beløb, som Jesuitterne vil fordoble. 
Resten er bl.a. fondsmidler. 
Så, det er et stykke vej endnu til vi når, hvad der 
er brug for.
Bidrag modtages fortsat meget gerne.

Birte Mandrup Christensen

100 året for br. Charles af Jesus død

Annual INTL choir concert 2016
I samarbejde med DCICMM (Danish Catholic International Communities 
Music Ministries) åbner Sakramentskirken fredag den 2. december kl. 19.00 
atter op til den årlige koncert, hvor diverse internationale katolske kor fra hele 
København og omegn deltager til en 3 timers lang festlighed. 

Det sker i kirken

br. Charles de Foucauld 

Torsdag d. 1. december er det 100 år 
siden at br. Charles de Foucauld døde.

 Under messen kl. 17.00 I Jesu Hjerte 
Kirke på Vesterbro takker vi for hans 
liv og saligkåring. Bagefter er der mu-
lighed for sammen at spise en skål 
varm suppe i menighedssalen. 
Hjertelig velkommen!

Jesu små søstre
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Sidste år blev koncerten afholdt i Sankt Annæ kirke på Amager, hvor også et 
kor fra Århus deltog. 
Meningen med koncerten er ikke kun at vise samfundet den mangfoldighed 
vores menigheder giver, men også at vise det sammenhold, der er i musikkens 
navn. I år er koncerten speciel da det er en juleversion. 
sacchoirdenmark@gmail.com
På glædeligt gensyn. 

Korleder, Alexander Vergara

Ny DUK-lokalforening i Jesu Hjerte
Med stor opbakning fra menigheden og frivillige kræfter blev Jesu Hjerte Lo-
kalforening (JHUK) stiftet i forbindelse med generalforsamling d. 06.11-2016, 
bestående af undertegnede som formand, Christopher Bonde som næstfor-
mand, Daniel Malheiro som kasserer, samt Lea Noval som ordinært medlem. 
I forbindelse med opstart holder vi vores første arrangement i form af en ung-
domsmesse
                                        søndag d. 11.12.2016  kl. 16.00
                                                  i Jesu Hjerte Kirke 

med efterfølgende spisning i menighedssalen Stenosgade 4b, hvor alle mellem 
13-30 i Københavnsområdet er indbudt.

Vi ser i bestyrelsen frem til et tæt samarbejde med menigheden om troen og 
fællesskabet og alle, som kunne være interesseret i lokalforeningen, enten i 
form af fremtidige arrangementer eller med en hjælpende hånd, er mere end 
velkomne til at kontakte os på mary-thomsen@hotmail.com.

Mary-Jo Thomsen

 

Lea NovalDaniel Malheiro                  Christopher Bonde              Mary-Jo Thomsen      
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Nyt fra Stenoklubben - Jesu Hjerte Kirkes ældreklub!
Mange efterspørger, forståeligt nok, de månedlige møder.
Endnu har ingen meldt sig som leder, og på grund af ombygning af både me-
nighedssal, køkken og af præsteboliger, har vi valgt at vente med møderne til 
præsterne er flyttet tilbage i foråret.

 Adventsmødet, skal vi ikke snydes for:
”Vi tænder adventskransen”, tirsdag d. 6. dec. kl. 14.30-
16.30 i menighedssalen, med oplæsning, sang, lotteri, kaffe 
og den traditionelle præstegårdsjulekage! ALLE, unge som 
ældre, er velkommen til en hyggelig eftermiddag i december.
På Stenoklubbens vegne

Birte Mandrup Christensen

Krybbespil i Jesu Hjerte
Tirsdag den 20. december kl. 19.00 afholder Sankt Cæcilia Korene deres år-
lige julekoncert i Jesu Hjerte Kirke. I år er det traditionelle krybbespil en 
del af koncerten, men der er også mulighed for at høre jule-korsang uden 
kostumer. Alle er velkomne.

Susanne Hartmann Stæger

Krybbespil i Jesu Hjerte Kirke 2015
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Koncert med Det Danske Hildegard Ensemble
Smuk middelaldersang til hjertet - en oase af fred med Det danske Hildegard 
Ensemble onsdag 21. december kl 19.30 i Skt. Ansgar Kirke.

Ensemblet synger Hildegard af Bingens smukke sange, gregoriansk sang og 
musik fra Birgitta af Vadstenas klosterorden. Det er enstemmig sang, som er 
meditativt, og som går lige i hjertet. En mulighed for at finde ro i den travle 
adventstid.
Ensemblet er 4 kvindelige sangere under ledelse af Jette Thomsen. 

Læs mere om ensemblet på www.hildegardensemble.dk

Catholicism af Robert Barron
Den amerikanske katolske præst (nu biskop) Robert Barron har lavet en se-
rie om den katolske tro, der blot har titlen ”Catholicism”. 

I 10 afsnit fortæller han på forbilledlig vis om vores tro. Denne serie vil vi 
fremvise og give mulighed for efterfølgende diskussion. Den bliver vist afsnit 
for afsnit i undervisningslokalet i præstegården i Bredgade på følgende 10 
tirsdage:
10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 25/4, 9/5, 23/5.

Serien er på engelsk og vil blive vist med norske undertekster.

Kirkevandring 2017
Nogle har måske i bevidstheden, at den økumeniske gudstjeneste, Kirkevan-
dringen, som finder sted i bedeugen for de kristnes enhed, falder på en tirsdag. 
Men fremover vil Kirkevandringen ligge på en torsdag, og den næste gang er 
torsdag d. 19. januar. 

Kirkevandringen er en utrolig smuk begivenhed, som nu vil finde sted for 63. 
gang. Det er en økumenisk gudstjeneste som strækker sig over seks forskellige 
kirker, således at de 800-900 deltagere kommer ind i og beder i en dansk fol-
kekirke, en methodistkirke, en russisk-ortodoks kirke, en anglikansk kirke, en 
katolsk kirke og en svensk luthersk kirke. 
Vi begynder kl. 18.30 i Skt. Pauls Kirke i Nyboder.
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Mortensaften i Sakramentskirken
Traditionen tro holdt Sakramentskirkens menighed Mortensaften med først 
Mortensmesse og derefter Mor-
tensand, som Karen Lagui med fri-
villige hjælpere stod for. Stemningen 
var god, og både børn og voksne 
lyttede opmærksomt til budskabet i 
messen om at være ligesom den hel-
lige Martin, der ikke gik forbi, hvor 
der var nød, og hyggede sig bagefter i 
kirkens krypt.

Økumenisk kirkevandring 2016
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I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skrif-
temål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 18.00.

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 onsdage 17.00 – 18.00. 

December

JHK    tors d. 1. kl. 17.00. Messe, hvor vi mindes Charles de Foucaulds 100 år 

JHK    fre d. 2. kl. 17.00 Jesu Hjerte fredag. Sakramentet udstilles kl. 16.00  
 Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45, derefter messe

SAK  fre. d. 2. kl. 19.00 Annual INTL Choir Concert 2016

ANS lør d. 3. kl. 14.30 Voksenkatekese: Temperaturen på kirken herhjemme. 
 Ved Daniel Nørgaard

JHK    lør d. 3. kl. 19.00-20.00 Koncert med det italienske kor efter messen kl. 18.00

SAK  søn d. 4. kl. 10.00 Messe med Sankt Nikolaus

ANS søn d. 4. kl. 11.00 Familiemesse med efterfølgende Nicolaus fest i M-salen

JHK    søn d. 4. kl. 11.00 Nicolaus kommer på besøg ved messen

JHK    tirs d. 6. kl. 14.30 Stenoklubben: ”Vi tænder adventskransen” – se opslag

ANS tirs d. 6. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

JHK  tirs d. 6. kl. 20.00 Adventskoncert med kammerkoret Musica Viva. 
 Gratis adgang

ALLE  tirs d. 6. kl. 19.30 Bibelkreds v/Niels Engelbrecht i Skt. Ansgar Bredgade 64

JHK fre d. 9. kl. 18.30-20.00 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. I kirken

SAK søn d. 11. kl.10.00 Lucia optog og sang ved Sankt Cæcilia korene

Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) 
Jesu Hjerte Kirke (JHK)
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JHK    søn d. 11. kl.11.00 Messe med Lucia-optog af 1. kommunionsbørnene

JHK    søn d. 11. kl.16.00 Ungdomsmesse i forbindelse med den nyoprettede 
 lokalforening

ANS man d. 12. kl.17.00 Gratis koncert, Det Kgl. Kapels Strygetrio spiller Corellis  
 Julekoncert 

ANS ons d. 14. kl. 11.00 KÆK julefrokost begynder med messe i kirken, 
 derefter middag i M-salen

SAK  tors d. 15. kl.17.00 Messe i kirken + samvær i krypten

JHK    lør d. 17. kl.12.00-16.30 Tro og Lys i Herlev, Michael Bradleys 50 års 
 jubilæum

JHK lør d. 17. kl. 18.00 Italiensk messe med firmelse

JHK  tirs d. 20. kl. 19.00 Krybbespil i kirken, med Susanne Hartmann Stægers 
 børnekor

SAK  tirs. d. 20. kl.18.00 Lægfranciskanerne  

ANS ons d. 21. kl. 19.30 Julekoncert med Hildegard-ensemblet

SAK    lør d. 24. kl. 15.00 Fælles familiemesse dansk-fransk 

ANS lør d. 24. kl. 16.00 Familie julemesse. Ingen messe kl. 17.00

SAK    lør d. 24. kl. 17.00 Engelsk messe

SAK    lør d. 24. Julemidnatsmesse kl. 23.00

ANS lør d. 24. kl. 23.30 Julekoncert

ANS lør d. 24. kl. 24.00 Julenatsmesse ved biskop C. Kozon

JHK    lør d. 24. kl. 24.00 Midnatsmesse. NB. Ingen messe kl. 17.00

ANS søn d. 25. kl. 11.00 Juledags pontifikalmesse

SAK    søn d. 25. kl. 10.00 Almindelige søndagstider

JHK    søn d. 25. kl. 11.00 Juledags højmesse. NB. Ingen senere messe

ANS man d. 26. kl. 11.00 Messe med julesalmer

JHK    man d. 26. kl. 11.00 Skt. Stefans dag, messe. NB ingen senere messe

SAK  man d. 26. INGEN messe
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ANS lør d. 31. kl. 16.00 Årsafslutningsmesse. Ingen messe kl. 17.00

JHK    lør d. 31. kl. 16.00 Taksigelsesmesse

Januar

ANS søn d. 1. kl. 10.00 Højmesse

SAK  søn. d. 1. kl.10.00 Nytårsmesse       

JHK    søn d. 1. kl. 11.00 Højmesse. Ingen kirkekaffe. Ingen senere messe

JHK    fre d. 6. kl. 17.00 Messe, Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl. 16.00,  
 kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45

ALLE    tirs d. 3. kl. 19.30 Bibelkreds v/Niels Engelbrecht i Skt. Ansgar, Bredgade 64

SAK  tors d. 5. kl.17.00 Messe i kirken + samvær i krypten

ANS lør d. 7. kl. 14.30 Voksenkatekese: Ordinationens sakramente ved biskop 
 Czeslaw Kozon

ANS søn d. 8. kl. 10.00 Hellig tre kongers familiemesse med efterfølgende fest 
 i M-salen

ANS tirs d. 10. kl. 19.30 Catholicism i undervisningslokalet

JHK    fre d. 13. kl. 18.30-20.00 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. I kirken

SAK  tirs d. 17. kl.18.00 Lægfranciskanerne  

ALLE  tirs d. 17. kl. 19.30 Bibelkreds, v/Niels Engelbrecht i Skt. Ansgar, Bredgade 64

SAK  tors. d. 19. kl.17.00 Messe i kirken + samvær i krypten

ALLE tors d. 19. kl. 18.30 Økumenisk KIRKEVANDRING. 
 Begynder i Skt. Pauls Kirke i Nyboder

JHK    lør d. 21. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys: Vi skal adlyde Gud mere end mennesker. 
 Menighedssalen 4b

ANS tirs d. 24. kl. 19.30 Catholicism i undervisningslokalet

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

JHK  fre d. 27. kl. 19.00 Forsonings-og helbredelses messe. Skriftemål 18-19.00.  
 Messe 19.00-21.00 
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ANS søn d. 29. Sankt Ansgars fest. kl. 10.00 Pontifikalmesse ved biskop Kozon. 
 kl. 16.30 Festvesper med efterfølgende reception

ALLE  tir d. 31. kl. 19.30 Bibelkreds v/Niels Engelbrecht i Skt. Ansgar, Bredgade 64

Februar

SAK  tors d. 2. kl. 17.00 Messe i kirken og samvær i krypten

JHK    fre d. 3. kl. 17.00 Messe, Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl. 16.00,  
 kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45

ANS lør d. 4. kl. 14.30 Voksenkatekese: ”Hvad mistede Danmark ved 
 Reformationen? ved Sebastian Olden Jørgensen

ANS søn d. 5. kl. 10.00 Herrens fremstilling i Templet, Kyndelmisse. 
 Familiemesse med lysprocession

SAK søn d. 5. kl. 10.00 Familiemesse

ANS tirs d. 7. kl. 19.30 Catholicism i undervisningslokalet

JHK    fre d. 10. kl. 18.30-20.00 Åben dør. Personlig samtale og forbøn, i kirken

ALLE    tirs d. 14. kl. 19.30 Bibelkreds, v/Niels Engelbrecht i Skt. Ansgar, Bredgade 64

SAK  tors d. 16. kl. 17.00 Messe i kirken og samvær i krypten

JHK    lør d. 18. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys, Den hellige Bernadette, menighedssalen

SAK  tirs d. 21. kl.18.00 Lægfranciskanerne

ANS tirs d. 21. kl. 19.30 Catholicism i undervisningslokalet

ANS ons d. 22. kl. 15.00 KÆK-møde i Menighedssalen

JHK    fre d. 24. kl. 19.00 Forsonings-og helbredelsesmesse. Skriftemål 18-19.00.  
 Messe 19.00-21.00

ANS søn d. 26. kl. 10.00 Højmesse efterfulgt af fastelavnsfest i Menighedssalen

SAK søn d. 26. kl. 11.00 Fællesmesse med fastelavnsfest – dansk-fransk

JHK    søn d. 26. kl. 11.00: Fastelavnssøndag, med tøndeslagning.

ALLE    tirs d. 28. kl. 19.30:  Bibelkreds, v/Niels Engelbrecht i Skt. Ansgar, 
 Bredgade 64
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Kirkernes kontonumre

Sankt Ansgars Kirke               Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24
Sakramentskirken   Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968
Jesu Hjerte Kirke  Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Ulla Elmquist, formand 
Bjarne von Benzon, sekretær
Jytte Hansen, næstformand
Birte Krog-Møller

Stine Møller 
Adam Schwartz 
Pastor Gilberto Vinciguerra
Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke

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 Sakramentskirken

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

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke

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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De mange præster samlet til Pavemessen i Malmø den 1. november 2016
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De mange præster samlet til Pavemessen i Malmø den 1. november 2016
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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 Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, dn@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: Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@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

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. 11.00 (højmesse). Kl. 10.00 fra januar
 2. og 4. søndag                     kl. 13.00 Ukrainsk messe
                       kl. 15.00 Spansk messe
 Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag    kl.  7.30
 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne.
 Sakramental tilbedelse: tirsdag 8.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00.
 Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk
 2. præst: Gilberto Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk 

Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N
 Søndag                     kl. 10.00 Dansk højmesse
      kl. 11.30 Fransk messe
      kl. 17.30 Engelsk messe
 Tirsdag til lørdag   kl. 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse
 Onsdag    kl. 17.00 Novena og engelsk messe

 Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk   
 Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124 8422, sjoeomidk@gmail.com
 Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 4676, rob68.bellarmin@wanadoo.fr

Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V
 Søn- og helligdage   kl. 11.00 Højmesse
      kl. 20.00 Messe
 Hverdag (mandag-fredag)  kl. 17.00 Messe
 Lørdag    kl. 18.00 Italiensk søndagsmesse
 1. og 3. og 5. 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@katolsk.dk
 2. præst: Mate Rada, tlf. 7172 7908, mate.radja@gmail.com
 Kirkens kontor tlf. 2985  6080.
 

Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K
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