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Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Udsnit fra Pave Frans' prædiken, søndag, d. 14. juni,
 Kristi Legemsfest:

Det er vigtigt at huske et “gode”, vi har modtaget.  Hvis vi ikke husker det, kan vi 
blive fremmede for os selv, forbipasserende i vort eget liv.  Uden hukommelse har 
vi ingen rødder i den jord, der nærer os og vi tillader os at blive båret bort som 
blade med vinden.  Men, hvis vi husker, binder vi os på ny til det stærkeste af bånd; 
vi føler os som en del af den levende historie, den levende erfaring af et folk.  Hu-
kommelse er ikke noget privat, det er stien der forener os med Gud og med andre.

Husk at COVID 19 eksisterer endnu,
Derfor: HOLD AFSTAND, VASK hænder, brug håndsprit, ved smit-
som sygdom bliv hjemme (også ved forkølelse og alm. Influenza).  
Pas på jer selv og på andre.

Ulla, domsakristan og menighedsrådsformand
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Fra Bønnebogen (side 102).

Intet bliver det samme igen.

Denne sætning har jeg hørt utallige gange i den sidste tid og det er 
rigtigt; intet bliver det samme igen.  Man skulle tro det modsatte, når 
man går på gaderne i København og ser, hvordan det normale liv er ved 
at trænge sig tilbage på gaderne.  

Det er rigtigt, at intet bliver det samme igen, netop fordi vi i den sidste 
tid, på en ganske særlig og uventet måde, har oplevet en hel masse 
begivenheder, som har talt til vort hjerte og har hjulpet os til at leve vor 
tro i en dybere dimension, en dimension af fælleskab, der går ud over 
alle grænser, både fysiske og åndelige grænser.

Igennem fastetiden har vi været tvunget til at ”faste” fordi vor 
tilstedeværelse i kirken, til messerne foregik foran en skærm, og Gud 
har på den måde hjulpet os til at opleve kommunionen og menigheden 
på en helt ny måde.  Den åndelige kommunion har støttet os hele tiden, 
bønnen er blevet en nødvendighed for os alle, og dér har vi fundet det 
fælleskab med hinanden, som går over alle grænser; en menighed, der 
beder for hinanden, er en menighed, der afspejler Guds Kærlighed.  I 
denne særlige ørken, hvor Gud har anbragt os under fastetiden, er vi 
trængt dybere ind i vor relation med Gud og med vor næste.  Fastetiden 
bliver aldrig den samme igen.

Påsken, kærlighedens eksplosion, har i år ramt os alle på en anderledes 
måde.  I stedet for at tage hjemmefra og fejre højtiden i Kirken, har vi 
oplevet den samme Påske, som den apostlene fejrede, en intim Påske, 
hvor Jesus sad til bords hjemme hos os; hvor vi så, at Påskens mysterium 
spreder sig trods omstændighederne.  Jeg kan ikke lade være med at 
tænke på et lille billede, jeg fik, jeg kan ikke huske, hvem der sendte det til 
mig.  På dette billede kan man se djævelen, der siger: ”Det lykkedes mig at 
lukke alle kirker” og Gud, der svarer med et stort smil: ”Og jeg har åbnet 
en kirke i hvert eneste hjem”.  Ja, Påsken bliver ikke den samme igen.

Præsten skriver
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Kristi Himmelfart og Pinse, Helligåndes gave tvinger os til at gå ud og 
forkynde Evangeliet.  Samfundet bliver nu med små skridt åbnet igen og 
vi kan forsamles i mindre grupper og sprede budskabet, som Gud har 
givet os.  Stille og roligt og på en personlig måde kan vi bringe budskabet 
videre til alle dem, der har brug for det; til alle dem, der tørster efter at 
høre Guds ord, kan vi vise en levende kirke, der ”holder afstand”, men 
er nær.  Ja, Pinsen bliver heller ikke det samme igen.

Det er netop meningen med påskefejringen, intet kan forblive det 
samme efter at man er gået igennem ørkenen, efter at man har set 
den opstandne Kristus og efter at man er blevet sendt af Ham til alle 
folkeslag.  Det er meningen med kristendommen.  Det normale er, at 
intet bliver det samme igen, fordi Påsken ændrer vort liv.

Gud velsigne jer alle.
Marcos Romero Bernus

Skt. Ansgar

Biskoppens jubilæum blev fejret med en dejlig messe, hvor vi alle var 
med online.  Vi håber, at vi efter corona krisen kan få lov til personligt at 
lykkeønske Biskoppen. 
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Førstekommunion 2021 fejres d. 13. maj 2020 Kl. 10:00
Børn fra menigheden der går i 2. klasse og opefter kan blive forberedt til at 
modtage 1. kommunion ved at gå til undervisning. Indskrivning til børns 
første kommunion bliver tirsdag den 25. august kl. 19:00 i menighedssalen, 
Bredgade 69A. Dér må forældre komme med en kopi af dåbsattesten.

Firmelsen af sognets unge for sæsonen 2020-21 vil finde sted 
Pinselørdag, den 22. maj 2021 i Marmorkirken.

Firmanderne skal være fyldt 14 år ved selve firmelsen, og såfremt 
at man ønsker at blive firmet, skal man deltage i det obligatoriske 
undervisningsforløb der begynder lørdag den 12. september kl. 13:30 i 
menighedssalen, Bredgade 69A.

Man kan læse mere om selve undervisningsforløbet, samt finde datoerne 
for undervisningen på vores hjemmeside.
Tilmeldingen skal ske til sognekontoret senest mandag den 7. september 
(e-mail: sanktansgar@katolsk.dk). 

Hvis man ikke tilhører sognet eller ikke er elev ved Institut Skt. Joseph, 
kan man kun deltage efter særlig aftale med sognepræsten, pastor Marcos 
(e-mail: marcos@katolsk.dk).

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker mere information enten omkring 
undervisningen, så er du velkommen til at kontakte pastor Jan Hansen 
enten via telefon eller mail:
Tlf.: 22 26 47 23  E-mail: p.jan@katolsk.dk

Lørdag den 19. september kl. 11.00 
er der diakonvielse i Sankt Ansgars Domkirke.

Det er Filip Mikić der har været i praktik i domkirken i halvandet 
år, der nu, med corona forsinkelse, bliver diakon.  Filip er 31 år og er 
født i Kroatien og vokset op til en højde af 199,5 cm., så han har været 
korsbærer i hele sin uddannelsestid.  Nu bliver det så evangeliebogen, 
der bliver løftet højt ved indgangsprocession i kirken. Vi glæder os 
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til at få Filip diakonviet og håber, 
smittetallet gør det muligt at fejre 
ham efter vielsen. 

Efter indvielsesbønnen bliver kan-
didaten iklædt stola og dalmatika. 
Og derefter overrækker biskoppen 
ham evangeliebogen:

Modtag Kristi Evangelium,
som du er sat til at forkynde.

Se til, at du tror, hvad du læser,
at du forkynder, hvad du tror,

og at du efterlever, hvad du 
forkynder.

Påsken 2019

Påsken 2020
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Farvel Robert og velkommen Jérôme!
Søndag d. 21. juni fejrede pastor Robert Culat afskedsmesse i 
Sakramentskirken.

Det var ikke meningen at pastor Robert skulle blive 10 år i Danmark, 
men sådan blev det. Nu efter 10 år på stenbroen vender Robert hjem 
til bispedømmet Avignon i Frankrig. 

Under de 10 år i Danmark har Robert haft flere opgaver i bispedømmet 
og fået chance for at prøve ting han aldrig havde prøvet før. Foruden 
ansvaret for de fransksprogede ved Sakramentskirken og italienerne 
ved Jesu Hjerte, har Robert været kapellan for ordenssøstrene, 
undervist på Lycée Français Prins Henrik, og været biskoppelig 
kontaktperson for de fremmedsprogede grupper.

Noget som Robert ser tilbage på med tilfredshed er, at det er lykkedes 
at få trykt nye salmebøger for franskmændene og italienerne.” Der 
er store liturgiforskelle mellem de danske, engelske og tyske kirker 
og de franske, italienske og spanske kirker,” forklarer han. ”I de 
sydeuropæiske kirker skifter man ud, ingen vil synge så gamle salmer 
som man gør heroppe, hvor man er mere traditionel.” Tidligere blev 
der kun afholdt stille messer for italienerne. Nu er der kommet et 
italiensk kor med unge mennesker, og det glæder Robert sig over. 
Salmebøgerne er hovedsageligt blevet til takket være lægfolk. ”At det 
er lykkedes, er et tegn på at menigheden er levende,” siger han.

Inden Robert kom til Danmark havde han aldrig haft noget med 
ordenssamfundene at gøre, men her har han jævnligt sagt messe for 
Kærlighedens Missionærer, Karmelitterinderne, Jesu Små Søstre og 
Sankt Joseph Søstrene. ”Det har været godt for mig at være tæt på 
ordensfolk,” siger han stille. ”Det har styrket min tro. Når jeg siger 
messer for søstrene får jeg noget tilbage fra dem som er anderledes 
end det jeg får i sognet.”  

Sakramentskirken
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Som biskoppelig kontaktperson for de fremmedsprogede 
grupper har Robert arbejdet sammen med bispedømmets Sprog- 
og Informationskonsulent Helle Jørgensen. ”Helle har været en 
stor og venlig hjælp,” siger Robert, ”det er meget vigtigt når man 
ankommer til Danmark at man bliver mødt med venlighed på 
bispekontoret.” Denne opgave har bl.a. ført til at Robert er kommet 
med til en årlig økumenisk Migrantkonference i Middelfart. 
Mødet med de mange frikirker var et kulturchok, men det var 
også godt at møde andre måder at opleve troen på. Især vil han 
huske mødet med venlige og respektfulde ledere fra folkekirken, 
som gjorde det tydeligt at de værdsatte at have en katolik med. 
Robert var med i forberedelsesgruppen til årets møde, som 
desværre måtte aflyses pga. corona-krisen. ”Jeg håber at andre fra 
Den katolske Kirke vil deltage efter at jeg er rejst”, siger han, ”for 
det er virkelig givende”. 

Mellemkirkeligt samarbejde er det også blevet til med den fransk-
reformerte kirke i Gothersgade hvor sognenes børn er gået sammen 
om at lave en forestilling og Robert og den reformerte præst har lavet 
en prædikeudveksling og prædiket for hinandens menigheder.

Når Robert er rejst bliver det pastor Michael Hornbæk Madsen som 
igen får ansvar for sjælesorgen for italienerne. Roberts efterfølger 
for franskmændene, pastor Jérôme, kommer, ligesom Robert, fra 
bispedømmet Avignon, og han og Robert har arbejdet sammen 
engang. Robert har efterforsket sognets historie og opdaget at der 
faktisk har været en præst fra Avignon før ham ved Sakramentskirken, 
nogen som dog ikke blev ret længe. Jérôme vil således blive den tredje 
præst her i sognet fra Avignon.

Robert får ansvaret for sognet i Saint Didier [Vaucluse]. ”Det er en 
lille landsby på cirka 2.000 mennesker, ” forklarer han. Desuden får 
han ansvaret for 2-3 andre små landsbykirker. ”Efter franske forhold 
er det nærmest at være præst på den gammeldags måde,” fortæller 
han, ”for i dag er det ikke uset at præster skal tage sig af op mod 20 
sogne.” Han har endnu ikke besøgt sit nye sogn, som ligger med en 
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smuk udsigt til Mont Ventoux. Det ser idyllisk ud når man slår byen 
efter på nettet. Robert har været glad for at bo på Nørrebro - altså, 
hans del af Nørrebro, ”for der er jo forskel,” siger han, ”her er så 
mange unge. Da jeg først ankom tænkte jeg, ’Hvor er alle de gamle 
henne?’”. Søerne, hvor Robert har taget sine løbeture, betragter han 
som det smukkeste sted i København, og han har nydt dyrelivet 
derhenne. Det danske forår har gjort et varigt indtryk på ham. ”Det 
er første gang jeg har oplevet foråret: lyset, alt det grønne”. Han slår 
begejstret ud med armene. 

Så er der en anden dansk årstid, den mørke årstid. Mens Robert har 
boet i Danmark har han skrevet hele fire bøger og det er måske netop 
takket være de lange vinteraftener at Roberts bøger er blevet til, for 
hvad skal man ellers lave? Og så at der har været færre aftenmøder 
end han var vant til i Frankrig. 

På billedet ses fra venstre: sognepræst Tomasz Majcen OFM Conv, 
pastor Jérôme, Biskop Czeslaw, pastor Robert, og diakon Michael Münchow
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Jeg spørger hvilke råd Robert ville give præster som er nye til Danmark. 
”Man skal være tålmodig,” siger han, ”det tager tid at tilpasse sig. Og 
man skal gøre sig klart at - i hvert fald ift. Frankrig - så fungerer 
Kirkens administration i Danmark væsentlig anderledes: der er 
meget mere papirarbejde forbundet med sakramenterne,” og sukker 
ved tanken om kirkebog og medlemsregister. Robert er lykkelig for 
at han ikke har haft en sognepræsts ansvar her i Danmark. ”Da jeg 
arbejdede i Frankrig behøvede jeg aldrig en pc for at ordne en dåb,” 
siger han. Men måske har tingene ændret sig i Frankrig i løbet af 10 
år, Robert!

Efter messen fik menigheden mulighed for at hilse på pastor Jérôme 
ved en meget vellykket reception. Jérôme er 54 år, og foruden 
sognearbejde har han undervist i eksegese ved præsteseminariet i 
Toulon. Vi byder Jérôme rigtig hjertelig velkommen.

Sognet siger tusind tak til Robert for de 10 gode år, og ønsker ham 
lykke til i Saint Didier!

Kate Toft Madsen

Jesu Hjerte Kirke

Nu kan vi med stor glæde endelig bringe et interview med 
p. Tomislav fra JHK.

Hvor er du født? Fortæl om din by og dit land. Har du familie i dit 
hjemland? Skolegang?
Jeg er født i 1964 i en lille by ved navn Goričan i det nordvestlige 
Kroatien.  Kroatien er et meget smukt land med ca. 4.3 millioner 
indbyggere. De fleste - ca. 80 % er katolikker, mens de sidste 20 % 
tilhører andre trosretninger.  Kroatien består af lavland og dale med 
kornmarker, bakker med vinmarker og olivenlunde, smukke bjerge 
fulde af skov og Adriaterhavet med en smuk kyst og mere end 1000 
øer, der hvert år tiltrækker ca. 20 millioner turister.
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Jeg kommer fra en stor familie, hvor vi var 11 børn.  I dag har jeg 7 
søskende tilbage, der alle er gift og til sammen har 33 børn, hvoraf 
nogle bor i Kroatien, mens andre i Slovenien og Tyskland.  Alt i alt er 
vi en stor og livlig familie.
Jeg gik i folkeskole i min hjemby. Derefter rejste jeg til Ljubljana i 
Slovenien, hvor jeg gik på teknisk skole.  Efter skolen var jeg i militæret 
i den kroatiske flåde i over et år, hvorefter jeg arbejdede i Slovenien 
som centralvarmeinstallatør i to år.

Hvornår og hvordan fandt du ud af at du var tiltrukket af Den 
franciskanske Orden. Hvornår vidste du, at du ville være præst? Hvor 
havde du din første tid som præst?
Da jeg var omkring 18 år gammel begyndte jeg at læse åndelig litteratur 
– blandt andet den hellige Frans' og den hellige Antonius' biografier. 
Deres biografier var det første, der tiltrak mig ved Den franciskanske 
Orden. Et par år senere trådte jeg ind i Den franciskanske Orden i 
Kroatien i Zagreb. Efter tre år rejste jeg til Rom, hvor jeg afsluttede 
mine studier i teologi og kristologi. De næste 13 år tilbragte jeg i to 
forskellige klostre i byen Pula i Kroatien. Derefter blev jeg sognepræst 
først fire år i Split og derefter i Zagreb. Dernæst fulgte korte perioder 
på Cres, i Molve og i Canada. Og nu er jeg så her.

Fornylig er du udnævnt til sognepræst i Jesu Hjerte Kirke?  Hvordan er 
det?  Er du " faldet til" i Danmark og menigheden? Fortæl om hvordan 
det var at møde danskerne?
Jesu Hjerte Kirke er en smuk kirke både indvendigt og udvendigt. 
Ligeledes gælder det vor menighed, der ligesom de fleste andre 
menigheder i Danmark udgøres af troende med forskellige 
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nationaliteter, kulturer og sprog.  I vor menighed er der ligeledes 
forskellige bede- og karitative grupper. Alt dette gør menigheden 
smuk og dynamisk. Der er også enkelte ting, som jeg er mindre glad for 
såsom administration. Der kan være lidt for meget papirarbejde, men 
jeg er godt klar over, at det er nødvendigt i forhold til samarbejdet med 
Staten.  Heldigvis bliver de fleste administrative opgaver varetaget af 
hjælpsomme menighedsrådsmedlemmer og andre medarbejdere. Alt 
i alt er jeg meget glad for denne menighed, selv om jeg stadig har brug 
for tid til at leve mig helt ind i den.

Har du nogen visioner for menigheden og den katolske kirke i Danmark?
Jeg har altid haft mange drømme og visioner, men det, der er mest 
nødvendigt i øjeblikket, er at lære den danske kultur og mentalitet, 
samt menigheden som er mig betroet, endnu bedre at kende.  Mit mål 
er at bygge videre på det gode, som allerede eksisterer i menigheden, 
og derefter langsomt indføre lidt mere af den franciskanske ånd/
karisma, dvs. at indføre lidt mere af en dyb, glad og taknemmelig 
kærlighed til vores medmennesker, al skabning og især til vores 
korsfæstede og opstandne Frelser og Herre Jesus Kristus fra hvem vi 
modtager alle jordiske og himmelske goder.
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Med Tro og Lys i 50 år.
Den 12. september 1970 havde vi det første Tro og Lys-møde efter 9 
måneders opsøgende arbejde. Den kirkelige betjening for åndssvage 
(datidens ord) fandtes ikke her i Danmark, og i december 1969 kom 
der et brev til Caritas fra Jean Vanier og Marie-Helene Mathie, hvori 
der blev spurgt, om der var nogle som kunne deltage i forberedelserne 
af en valfart til Lourdes i Påsken 1971. Valfarten var for åndssvage, 
deres familier og venner for at vise Kirken, at de åndssvage også hørte 
med i Kirkens fællesskab og havde ret til at lære Jesu at kende.

Pastor Knud Ballin sendte brevet til pastor Jørgen Hviid som spurgte 
mig, om det var noget jeg kunne tage mig af. Jeg er uddannet inden 
for Åndssvageforsorgen, men da jeg ikke var så god til sprog, tilbød 
Anne Storm, min søster, at påtage sig det og i december 1969 var 
Anne til det første forberedende møde i Frankrig. På vores første 
møde om valfarten var vi omkring 20 personer, og alle ville vi gerne 
deltage, men vi var ikke nok til et fly. Så vi sagde til hinanden, at 
hvis Jomfru Maria ønskede at vi skulle komme til Lourdes, ville 
hun hjælpe os. Den Nordiske Valfarts Bestyrelse hjalp os med fly og 
hotel i Lourdes. Caritas ved pastor Knud Ballin støttede valfarten 
økonomisk og deltog som vor valfartspræst, pastor Jørgen Hviid som 
international præst og Anne Storm som vor første leder. Hun gav et 
år til at få Valfarten forberedt og vi fik et fly, som vi fyldte op med 55 
personer. Vi var omkring 15.000 personer i Lourdes. Anne var med 
til at navngive valfarten TRO OG LYS og efter hjemkomsten ønskede 
vi at fortsætte fællesskabet sammen og det har vi nu gjort i 50 år. 

Fra september 1970 til Påsken 1971 mødtes vi en gang om måneden i 
Sct. Therese Kirke til Messe og bagefter i menighedssalen til katekese 
og kaffebord. Vi var ofte omk. 30 - 40 personer. Tro og Lys er i dag en 
økumenisk bevægelse, som findes i mange lande. I Danmark har vi 
en gruppe i Jesu Hjerte Kirke, hvor vi mødes den 3. lørdag i måneden. 
Vi starter med Messe i menighedssalen kl. 12, derefter er der kaffe og 
oplæg til kl. 16. I Betlehemskirken er der møde 2. søndag i måneden 
og i Jylland er der nogle små grupper. Mange af vore venner fra Tro 
og Lys er allerede oppe hos Gud.
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Vi fejrer Tro og Lys’ 50 års fødselsdag i Sct. Therese Kirke lørdag d, 
12. september, kl. 15 med en festmesse og derefter sammenkomst i 
menighedssalen.

Mere information kan findes på hjemmesiden: 
http://www.trooglys.dk og på Facebook Tro og Lys Danmark

Marie Storm

Stor Jesu Hjerte Fest-fejring fredag d. 19.6.2020
Vores biskop havde bebudet at ville fejre Jesu Hjerte Kirkes titularfest 
fredag d. 19.juni.

Det blev, efter forårets lukkethed, en skøn messe, der i dagens 
alvorlige tekster, alligevel strålede af lys og håb.  Mange i vores store 
menighed havde fundet vejen tilbage fra streamede messer til vores 
smukke kirke.

Til organist Knud-Erik Kengens Improvisation som optakt til 
første salme: nr. 447: Guddommelige Alterbord, var den højtidelige 
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procession i gang, med ministranter, vore diakoner, Ridderordens-
medlemmer af Den Hellige Grav, p. Tomaz, p. Steven, vores sognepræst 
p. Tomislav, msgr. Niels Engelbrecht, og endelig biskop Czeslaw.

Efter biskoppens gode prædiken, over evangeliet fra Matt 11, 25-30, 
"Tag mit åg på jer, og lær af mig" sang koret som offertoriemotet 
"Du Friedensfürst, Herr Jesu Christ" - en sats af J.S. Bach.  Som 
Kommunionsmotet "O, du Guds Lam uskyldig", en sats af Elly 
Bruunshuus Petersen, der er sopran i koret.  Begge satser ledet af kantor 
Ole Kongsted, vores daglige organist.  Meget smukt, vi var vist et par 
stykker, der ikke kunne lade være at nynne med fra kirkebænken!

Messens postludium, en orgelkoral af komponist. Christian 
Præstholm "Jeg ved på hvem jeg bygger", var over melodien til 
kommunionssalmen nr. 449 "Højt over alle hjerter".  Et smukt valg 
på en Jesu Hjerte Fest og flot spillet af organist, Knud-Erik Kengen.  
Godt, at vi har fået vores ny renoverede orgel tilbage.

Og så blev der inviteret til reception. Et overflødighedshorn af sr. 
Annas færdigheder udi det kulinariske.  Suppleret med Mara Jajcevics 
og undertegnedes sandwichs.
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Tak til biskoppen, til p. Tomislav, til kor, orgel og organist, samt til 
menighed og medhjælpere.  Tak til os alle for en dejlig festlig Jesu 
Hjerte Dag.

Birte Mandrup Christensen

Jesu Hjerte Kirke fylder 125 år
Jesu Hjerte kirke fylder 125 år den 3. november 2020.  I den anledning 
fejres en festmesse med biskop Czeslaw søndag den 15. november 
kl. 11.  Efter messen vil der være reception.  Andre arrangementer 
i anledning af jubilæet vil blive annonceret på kirkens hjemmeside 
www.jesuhjertekirke.dk eller på Facebook.

’Vi glæder os i dag over, at det store værk lykkedes, vi takker Gud, 
fordi denne herlige Jesu Hjerte kirke nu står lykkeligt fuldendt i al 
sin skønhed... – Nu er da et nyt sted beredt til Guds forherligelse, et 
sted, som ved sine ædle og rene former, ved sin hele udvortes skikkelse 
minder om den katolske tid, da man gav det bedste man ejede til 
kirkers opførelse’. 

Således sagde biskop von Euch 
for 125 år siden, den 3. novem-
ber 1895, da han i koret i den 
netop opførte Jesu Hjerte Kirke 
i Stenosgade på Vesterbro i Kø-
benhavn holdt sin indvielsestale. 
Håndværkerne havde kort forin-
den lagt sidste hånd på kirkebyg-
ningen. En smuk kirke opført i 
ny gotisk stil der med sin impo-
nerende facade og hele 53 meter 
op til kirkespiret er gadens arki-
tektoniske omdrejningspunkt, 
men samtidig falder så naturligt 
ind i omgivelserne takket være 
den tids arkitekters sans for 
sammenhæng og proportioner.
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Jesu Hjerte Kirke er med rette kendt som Københavns konvertitkirke. 
Kirkens udadvendte og centrale beliggenhed har gjort, at mange 
danskere har modtaget deres oplæring i troen hos de jesuitter, der 
fra kirkens opførelse og indtil for ganske få år siden var uløseligt 
forbundet med kirken i Stenosgade. Flere berømte konvertitter er 
blevet optaget i Kirken under de smukke hvælvinger, som også i dag 
opløfter sjælen og tanken, når man knæler i det kirkerum, som bl.a. 
de kendte konvertitter, Johannes Jørgensen og Peter Schindler, også 
knælede i for mere end 100 år siden. Selv en ung Kaj Munk var som 
teologistuderende at finde på kirkebænkene i Jesu Hjerte Kirke – 
dybt betaget af kirkens og liturgiens skønhed – men uden at tage det 
skridt som Johannes Jørgensen, Peter Schindler og mange andre har 
gjort gennem årene.

Kirkerummets skønhed har altid været et særkende ved Jesu 
Hjerte Kirke. Kirkerummet har skilt sig markant ud fra Vesterbros 
protestantiske kirker ved sit udprægede katolske udtryk i 
udsmykningen. Der blev i 1970’erne gennemført nogle uforståelige 
og meget radikale forandringer af kirkerummet. De daværende 
præster ville gennemføre gennemgribende ændringer i udtrykket for 
at skabe et klarere og enklere kirkerum og foretage ommøbleringer 
i koncilets ånd. Prædikestol, sidealtre, malerier, statuer og meget 
andet blev revet ned.

Ombygningen tiltalte nogen, men mange begræd den. Derfor er 
der også efter årtusindskiftet gennemført et stort stykke arbejde for 
at genoprette kirkens oprindelige udtryk. Konsekvenserne i dag af 
1970’ernes ødelæggelser og billedstorme blev dermed begrænsede, 
og vi kan derfor glæde os over, at Jesu Hjerte Kirke i hovedtræk 
fremstår i al sin oprindelige skønhed, hvor 125 års historie taler til en 
fra kirkerummet. Skønhed og den levende tradition er indbegrebet af 
Jesu Hjerte Kirke, hvor et stort antal forskellige sproggrupper fortsat 
samles i bøn og tilbedelse. Må Jesu Hjerte Kirke også i de næste 125 
år være kirken, hvor mange kommer til troen, og hvor skønheden 
altid skattes – til Guds ære.

Alexander Søndergård
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Ønsker du at modtage sognebladet via e-mail?
Jesu Hjerte Kirke tilbyder nu alle sine medlemmer at modtage det 
fælles-københavnske sogneblad via e-mail, og slippe for at modtage 
bladet i postkassen.

Hvorfor?
Det er en meget betydelig udgiftspost at udsende sognebladet i pa-
pirformat. Jesu Hjerte Kirke ønsker at spare portoudgifter, og bruge 
pengene på mere vedkommende områder i fremtiden.

Der vil fortsat være printede eksemplarer af bladet i våbenhuset, så 
man også har mulighed for at læse sit blad på denne måde.  Ved at til-
melde dig en mailingliste, vil du i stedet for bladet i papirform mod-
tage en e-mail med et link til visning af bladet. 

Hvordan?
Skriv en mail til sognekontoret på jesuhjerte@katolsk.dk, så vil du 
blive tilmeldt denne ordning. Du vil samtidigt blive afmeldt det 
postombragte blad. På forhånd mange tak for hjælpen.

Menighedsrådet v. Jesu Hjerte Kirke

Marts – maj 2020

Sankt Ansgars, Sakraments
og Jesu Hjerte Kirke

skt. ansgar marts-maj 2020.indd   1skt. ansgar marts-maj 2020.indd   1
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Velkommen i 
Caritas Ældrecafé

 www.caritas.dk/aeldrecafe

ONSDAG 13-16.30 OG FREDAG 17-21 

ÅBENT

Faste aktiviteter i Caritas Center Stenosgade:

Caritas Åben Rådgivning på seks forskellige sprog
Åbent onsdage kl. 17-19.30
Fokus på: 
  •  trivsel hos børn og i familier
  •  økonomi
  •  kontakt med myndigheder 

Tlf.: 22 99 38 18 
Stenosgade 4A
1616 København V
Læs mere på www.caritas.dk/aaben-rådgivning

Caritas ældrecaféer
Onsdage kl. 13-16.30 og fredage kl. 17-21.
I ældrecaféen samles kvinder og mænd til mad, dans, kreative aktivite-
ter, spil og udflugter. 
Det er gratis at deltage og alle er velkomne!  Kom og vær med!
Læs mere på www.caritas.dk/aeldrecafe
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AUGUST
JHK Fredag 7. 16:00 Jesu Hjerte fredag. Tilbedelse med sakramental 
   velsignelse kl. 16:00.  Messe kl. 17:00

ANS Søndag 9. 10:00 Familiemesse 

ALLE Lørdag 15. 09:30- Pastoral-Centrets kateketkursus i Sct. Ansgars Kirkes
  17:00 menighedssal.  Tilmelding nødvendig

ANS Søndag 16. 10:00 Pontifikalmesse, hvorunder David Noval diakonvies.

ANS Tirsdag 25. 19:00 Indskrivning til første kommunion, Menighedssalen,  

   
Bredgade 69A

SEPTEMBER

ANS Tirsdag 1. 07:30 Vi genoptager sunget Laudes før kl. 8:00 messen.

ALLE Lørdag 5. 14:30 På Opdagelse i Troen.  Menighedssalen v/pastor Marcos

ANS Søndag 6. 10:00 Domkirkens konsekrationsfest.  Latinsk højmesse.

JHK Fredag 4. 16:00 Jesu Hjerte fredag.  Tilbedelse med sakramental 
   velsignelse kl. 16:00.  Messe kl. 17:00'

ALLE Tirsdag 8. 19:00 Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK Fredag 11.  18:00 – 19:30 Åben Dør.  Personlig forbøn og samtale.

Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) 
Jesu Hjerte Kirke (JHK)

I ANS sakramental tilbedelse hver onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 
16.00-17.00.  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke 
kl. 18:00. (ikke i juli)

I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Stille tilbedelse hver 
søndag 21.00-22.30

I SAK er der kristen meditation, begynder prompte hver mandag kl. 17.00, og engelsk 
messe og novena onsdage 17.00. 2. og 4. torsdag er der natkirke kl. 20.00. Den 1. søndag 
i måneden er familiemesse.
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JHK Lørdag 12. 10:00 Firmelse for to sogne – 
   Jesu Hjerte Kirke og Sakramentskirke.

ANS Lørdag 19. 11:00 Biskop Kozon vier Filip Mikic til diakon

ALLE Tirsdag 22. 19:00 Bibelkreds i undervisningslokalet

ALLE Onsdag 23. 15:00 KÆK-møde i Menighedssalen, Bredgade 69A, 
   Vi fejrer vor nye diakon Filip.

SAK Torsdag 24. 11:30 Informationsmøde og tilmelding til første kommunion.

JHK Fredag 25. 19:00 - 21:00 Forsonings- og helbredelsesmesse.  
    Skriftemål fra kl. 18:00

ANS Lørdag 26. 10:00 + 13:00 Firmelse.  Begrænset adgang.

OKTOBER

ALLE Lørdag 3. 14:30 På Opdagelse i Troen.  Menighedssalen.  
   ”Mad i Biblen” v/Ulla Elmquist.

JHK Fredag 2. 16:00 Jesu Hjerte fredag.  
   Tilbedelse med sakramental velsignelse.

JHK Fredag 2. 17:00 Transitus.  Fejring af den hellige Frans af Assisis 
   overgang fra det jordiske liv til det himmelske.

JHK Fredag 2. 18:00 - 19:30 Åben Dør.  Personlig forbøn og samtale. 

JHK Søndag 4.  11:00 Højmesse samt festen for den hellige Frans af Assisi.

ALLE Tirsdag 6. 19:00 Bibelkreds i undervisningslokalet

ANS Fredag 9. 18:00 – 23:00 Kulturnat

JHK Fredag 9. 18:00 - 23:00 Kulturnat.  Sungen komplet kl. 22:00

SAK Fredag 9. 18:00 – 23:00 Kulturnat

ALLE Onsdag 28. 15:00 KÆK-møde i Menighedssalen, Bredgade 69A.

JHK Fredag 30. 19:00 - 21:00 Forsonings- og helbredelsesmesse inkl. 
    De syges salvelse.  Skriftemål fra kl. 18:00
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NOVEMBER

ANS Søndag 1. 10:00 Alle Helgen.  Kl. 16:00 
   Alle Sjæles andagt på Katolsk Vestre Kirkegård.

JHK Søndag 1. 11:00 Alle Helgenes søndag.

ANS Mandag 2. 08:00 Alle Sjæles dag.  Messe for menighedens afdøde.

JHK Mandag 2.  17:00 Alle Sjæles dag.

JHK Fredag 6. 16:00 Jesu Hjerte fredag.  Tilbedelse med sakramental  
   velsignelse kl. 16:00.  Messe kl. 17:00.

ALLE Lørdag 7. 14:30 På Opdagelse i Troen.  Menighedssalen. 

ANS Søndag 8. 10:00 Laterankirkens Indvielse.  
   Pontifikalmesse.  16:30 Festvesper + reception. 

JHK Fredag 13. 18:00 - 19:30 Åben Dør.  Personlig forbøn og samtale.

SAK Fredag 13. 17:00 Mortens aften med messe, derefter fælles spisning.  
   (Sammenskuds gilde).

ALLE Lørdag 14. 09:30 – 17:00 Pastoral-Centrets kateketkursus i Sct. Ansgars   
   Kirkes menighedssal.  Tilmelding nødvendig.

JHK Søndag 15. 11:00 Pontifikalmesse.  Kirkens 125-års jubilæum med  
   efterfølgende reception.  
   Se omtale af festlighederne på side 16-17

ANS Søndag 15. 10:00 Familiemesse

ANS Onsdag 25.  Den salige Niels Steensens mindedag.  
   Program følger på opslagstavlen og hjemmesiden.

JHK Fredag 27. 19:00 – 21:00 Forsonings- og helbredelsesmesse inkl. 
   De syges salvelse.  Skriftemål fra kl. 18:00

SAK Lørdag 28.  Hovedrengøring in kirken.  Vi arbejder om 
   formiddagen og spiser pizza sammen bagefter. 

ANS Søndag 29. 10:00 Første søndag i advent.  Dansk messe

JHK Søndag 29. 11:00 Første søndag i advent

SAK Søndag 29. 09:30 – 10:00 Tilbedelse fra 9:30 til 10:00 i hele adventsperioden.
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Kirkernes kontonumre

Sankt Ansgars Kirke               Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 538 124
Sakramentskirken   Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968
Jesu Hjerte Kirke  Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Ulla Elmquist - formand 
John Rosing  - næstformand
Stine Rørbæk  - sekretær, medlem af 
                 Pastoralrådet 
Roch Rutondiye

Margarethe Stelsberg
Frandina Olivo
Pastor Marcos Romero Bernus
Pastor Jan Hansen

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke

Virginie Mwepele - formand
Stella Sørensen  - næstformand, medlem
     af Pastoralrådet
Katrine Ørum
Rosemarie Alonzo Christensen
Bellen Quinto

Sylvie Dauzat
Alexander Vergara
Clarice Scott
Pastor Joy Fernando
Pastor Jéröme Dejean De La Batie
Pastor Tomaz Majcen OFM Conv.

Menighedsråd Sakramentskirken

Rasmus Kaare Frederiksen – formand
Maria Giuditta Rasmussen – næstformand
Ulf M. Becker - sekretær
Loredana Ruggiero
Birte Mandrup - sognebladsmedarbejder

Carsten Günther
Maria Sundgaard Ertner
Ursula Ljungqvist
Pastor Tomislav Cvetko OFM Conv.

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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Kirkernes messetider

Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K
 Hverdage (mandag-fredag)  kl. 08.00 
 De fleste hverdage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 (ikke i juli)
 Lørdage                  kl. 17.00 
 Søndage                   kl. 10.00
 2. og 4. søndag                   kl. 13.00 Ukrainsk messe   
 Hver søndag                   kl. 15.00 Spansk messe
 Torsdag  kl. 17.30 Spansk messe
 Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag    kl. 07.30
 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne.
 Sakramental tilbedelse: onsdag 16.00-17.00.

 Sognepræst Marcos Romero Bernus tlf. 28 85 25 17, marcos@katolsk.dk
 2. præst: Jan Hansen, tlf. 22 26 47 23, p.jan@katolsk.dk 
 Præst for spansktalende: Jacak Stanislawski CssR tlf. 50 28 91 48

Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N
 Søndag        kl. 10.00 Dansk højmesse (kl. 09.30 juli og aug.)
 (Sidste franske messe inden ferien 5. juli) kl. 11.30 Fransk messe    
  kl. 17.00 Engelsk messe
 Mandag kl. 17.00 Kristen meditaion
 Onsdag kl. 17.00 Novena og engelsk messe
 2. og 4. torsdag kl. 20.00 Natkirke

 Sognepræst: Tomaz Majcen OFM Conv., tlf. 21 78 05 90, majcen.tomaz@gmail.com
 Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 51 24 84 22, sjoeomidk@gmail.com
 Præst for fransktalende: Jérôme Dejean De La Bâtie, jdejeandelabatie@gmail.com

Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V
 Hver søndag kl. 11.00 Højmesse
  kl. 16.00 Engelsk messe
  kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. ritus.
  kl. 20.00 Stillemesse
 Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Messe
 Lørdag kl. 18.00 Italiensk søndagsmesse
 2. & 4. søndag i måneden kl. 14.00 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: Tomislav Cvetko OFM Conv., tlf. 21 78 06 71 tomislav.cvetko33@gmail.com

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

Kontakt 44 51 73 37

Næste sogneblad udkommer efter planen omkring d. 1. december 2020
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