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Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Husk at COVID 19 eksisterer endnu,
Derfor: HOLD AFSTAND, VASK hænder, brug håndsprit og nu også 

mundbind.Ved smitsom sygdom bliv hjemme (også ved forkølelse og alm. 
Influenza).  Pas på jer selv og på andre.

Ulla, domsakristan og menighedsrådsformand

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  
Han var i begyndelsen hos Gud”.

(Johannes 1: 1-2)
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Lad julen komme til dig.

Advent er en meget vigtig tid for enhver kristen, og den har i Kirkens 
lange historie altid været en forberedelsestid til Julen.  Vi forbereder os 
og tænker over, hvad Jesu komme betyder for os i dag.

Ordet Advent, som kan oversættes med ord som ankomst eller besøg, 
er en eskatologisk tid.  Den minder os om, at vi som kristne ikke har en 
fast bolig her på jorden, men at vi er på vejen mod Himlen, vores sande 
og rigtige fædreland.  Vi venter på Herrens andet komme i herlighed, 
hvor Han skal komme igen for at dømme levende og døde og genoprette 
og forløse skabningen fra alt det, der binder skaberværket til synd og 
død.  Adventstiden er derfor også en ventetid, og vi gør klogt i ikke at 
tage alle Julens glæder på forskud.

Anden del af Advent - fra den 17. til den 24. om aftenen - er præget af 
mange forskellige forberedelser til jul. For os handler det måske mest af 
alt om alle mulige praktiske gøremål og festlige sammenkomster.  Men 
midt i al adventstidens travlhed skal vi ikke glemme at forberede os selv.  
Vi har derfor også brug for at berede sindet og forberede os på Julens 
egentlige indhold. Som Kristi disciple skal vi se efter det, der udgør 
Julens sande ånd.

Jeg elsker denne opfordring fra Howard W. Hunter:
»Hvis du ønsker at finde julens sande ånd og nyde dens sødme, så lad 
mig komme med dette forslag. Giv dig tid til, midt i denne fortravlede 
juletid, at lade dit hjerte søge Gud. Det kan være i en stille stund, og på 
et stille sted, hvor du kan knæle – alene eller sammen med dine kære – 
og takke for de goder, som du har modtaget, og bede om, at Hans Ånd 
må dvæle i dig, mens du oprigtigt stræber efter at tjene Ham og holde 
Hans bud.  Han vil tage dig ved hånden, og Han vil indfri sine løfter.«

Lad Julen komme til dig.  Ret dit blik mod krybben.  For krybben er 

Præsten skriver
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et stærkt symbol, der vidner om den kærlighed, som bliver født i det 
menneske, som modtager Jesusbarnet som sit eget.  Kærligheden fylder 
tomheden ud og skaber glæde og fællesskab med andre.  Det er den 
gave, Gud giver os julenat.

Alt for ofte tænker vi slet ikke på det, som Gud giver os.  Vi fylder derimod 
vort liv op med alt muligt tomt i håbet om, at det skal gøre os lykkelige.  Vi 
glemmer det væsentlige i tilværelsen, hvad der virkelig giver os glæde i livet.

Advent og Jul er en gave til os.  Jeg vil opfordre alle i vore menigheder til at 
benytte lejligheden til øse af troens store rigdomme i denne smukke tid. 
I Sakramentskirken vil der i adventstiden være sakramental tilbedelse 
hver søndag kl. 9.30 inden den danske messe.  Det vil være vores fælles 
åndelige forberedelse til jul og en lejlighed til at takke Gud for de goder, 
vi modtager fra Ham. 

Jeg beder om, at vi hver især må samle os og forberede os til at kunne 
føle Julens sande ånd.

Med ønsket om en velsignet Advent og en glædelig Jul, når vi kommer dertil!
pater Tomaž Majcen OFMConv

”Den Hellige Frans af Assisi forbereder Julekrybben i Grecchio”
(Fresco af Gioto, malet fra 1297 til 1300)
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Skt. Ansgar

Den 19. september blev jeg viet til diakon ved håndspålæggelse af 
biskop Kozon. Planen var at have en stor fejring i Sankt Ansgars Kirke 
med flere hundrede personer samt gæster fra Kroatien og familien og 
reception bagefter.  ”Mens mennesker planlægger, smiler Gud”, siger 
et hebraisk ordsprog.  

Gæsterne måtte ikke rejse ind i Danmark siden Kroatien lige var sat 
på ”orange” liste sådan at kun den nærmeste familie nåede at være 
med.  På grund af bedre vilkår mht. retningslinjer ang. Covid-19 
blev diakonvielsen afholdt i Sankt Knud Lavard Kirke i Kgs. 
Lyngby med omkring 80 personer samt 15 præster, ceremonimester 
Martin, organist Rolf, koret fra Sankt Ansgars kirke og koret fra 
præstekollegiet Redemptoris Mater i Vedbæk. 

Selvom Corona har tvunget mig at ændre planer, lykkedes det ikke 
at ødelægge den gode stemning før og under selv diakonvielse sådan 

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”.
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at til sidst smilede jeg også.  Hjertelig tak til menighed for de 4 smukke 
stolaer jeg fik som gave og til alle som har deltaget i forberedelsen og 
som med deres indsats og bøn har gjort festen mulig i disse usikre tider!

Filip

Julen i Sankt Ansgar
Kære Sankt Ansgars menighed,

At julen bliver meget anderledes i år, er vi nok alle klar over.
Juleaften med 400 mennesker til familiegudstjeneste kl. 16 og 200 til 
midnatsmesse, - nej ikke i år!

Vi håber, at kirken er åben og vi må være 70 syngende mennesker 
til messe, sådan som det har været de seneste måneder. Og for at så 
mange som muligt af menigheden kan få mulighed for at komme i 
kirke i julen, har vi ikke billetto- system i julemesserne, men i stedet 
bliver der lavet 70 adgangskort til hver af følgende messer:
1) Lillejuleaften, kl. 16.00 Familiemesse
2) Juleaften, kl. 14.00 Familiemesse
3) Julenats midnatsmesse (24.00)

Biskoppen og Filip med Filips familie og sognets præster.
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4) Juledags pontifikalmesse kl. 10.00
5) 2 juledag (Sankt Stefans dag) kl. 10.00 messe med julesalmer
6) Julesøndag, 27. dec., ( Den hellige Families fest) kl. 10.00

Adgangskort kan hentes i kirken eller på kirkens kontor fra 1. de-
cember. Men vær opmærksom på, at man til en begyndelse kun kan 
hente adgangskort til én af de 6 messer, dette for at kunne give 420 
menighedsmedlemmer adgang til én af julens messer.

For at give de yngste mulighed for at se julekrybben og synge en eller 
to julesange indbyder vi til børneandagter kl. 16 til 17 følgende dage: 
21., 22. og, 28., 29. og 30. december. Kirken er som vanligt åben fra 
morgen kl. 7 til aften kl. 18, men til børneandagter tænder vi mere 
lys og man kan komme helt hen til julekrybben og vi fra huset er til 
stede, så vi håber dermed at kunne råde lidt bod på pladsrestriktio-
ner til messerne.

Med ønsket om en god adventstid, en glædelig jul og et godt og hel-
sebringende nyt år

Ulla Elmquist,
Sakristan og menighedsrådsformand

Fra Caritas Sommercafe i Sct. Ansgars have, hvor der blev samlet ind til solcelle 
komfurer til Uganda. 

(Maria Krabbe Hammershøy, p. Marcos, Ulla Elmquist og p. Simon Peter).
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Kender du Sakramentskirkens engelsksprogede menighed?  Er vi 
én menighed eller flere i Sakramentskirken (SAK)?  Dybest set én.  
Alligevel falder det os sprogligt mest naturligt at kalde SAKs English-
language ministry for den engelske menighed.  Måske ville det være 
rigtigere at kalde den for den internationale menighed.  Det er nemlig 
de færreste som kommer til den engelske messe som har engelsk som 
modersmål. SAKs ”engelske” menighed er ganske mangfoldig med 
medlemmer fra mindst 30 lande.  Nogle er her i kortere tid som au 
pairs, på studieophold eller udstationeret ifm. deres arbejde.  Andre 
har boet her med deres mænd, børn og børnebørn i mere end 40 år.  
Mange kommer fra andre EU-lande.  Nogle gifter sig med danskere, 
som ender med at konvertere.  Den største gruppe er filippinerne.  Den 
engelske menighed er SAKs største menighed med flere end 250 til 
messerne hver søndag.  Siden 1978 har Oblatfædrene haft ansvaret for 
den engelsksprogede sjælesorg i Sakramentskirken. Én, som har haft 
afgørende betydning for menigheden, er Carroll Parker OMI (1936-
2017), som var ansvarlig for den engelsksprogede sjælesorg fra 1978-
81 og igen fra 1988-2013.  Father Parker blev efterfulgt af Frederick 

Sakramentskirken
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Thevaraj OMI, og siden 2015 af Joy Fernando OMI.  Man er meget 
stolt af at man i dag kan tilbyde følgende på engelsk: 

  • Ægteskabsforberedelse ved p. Joy 
  • En ugentlig novena om onsdagen inden 17-messen 
  • Søndagsskole med førstekommunionsforberedelse ved 
   Kærlighedens Missionærer 
  • Divine Mercy chaplet, den første søndag i hver måned. 
  • Konvertitundervisning (RCIA).  

For første gang i 40 år har en gruppe børn fejret deres førstekom-
munion ved en messe i den engelske menighed, se det smukke bil-
lede andetsteds i bladet.  Menigheden har et stærkt og samlende kor, 
Sacchoir, under ledelse af Alex Vergara.  Sacchoir har taget initiativ 
til flere meget vellykkede internationale korkoncerter med kor fra op 
til 10 katolske kirker i Storkøbenhavn.  Nu er der corona-krise, men 
ellers er den engelske menighed uhyre aktiv, og afholder lotterier, og 
mange andre events. 

Kate Toft Madsen

Sakramentskirkens julekrybbe
Denne artikel er tidligere udgivet i jubilæumsskriftet, ”Sakramentskir-
ken: Den katolske Kirke på Nørrebro 1917-2017”
Julekrybben består af tolv gipsfigurer, som for 10-12 år siden var 
i stærkt forfald med utallige afskalninger og småskader. I flere år 
tænkte jeg ”Hvorfor får kirken ikke snart restaureret denne jule-
krybbe, den trænger forfærdeligt til det”.

En dag slog det ned i mig at jeg måske skulle tilbyde at ”lappe” lidt 
på den. Efter julen var overstået, tilbød jeg pastor Reinhold Sahner at 
gøre den i stand, og pastor Sahner tog imod mit tilbud. 
Jeg begyndte arbejdet med at afrense figurerne lidt efter lidt. 
Efterhånden var hele familien med: min mand Steen, Mattias og 
Cæcilie, og når vores ældste søn Benjamin kom forbi, fik også han 
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en spartel i hånden og deltog i arbejdet. Vi var i gang i ugevis med at 
pille løs maling af. Værktøjet var købt ind specielt til dette arbejde. Da 
jeg erfarede, hvor omfattende og langsommeligt det var, kontaktede jeg 
Nationalmuseets Restaureringsafdeling i Brede, for at indhente gode råd. 
Det gav de mig glad og gerne. Herefter gik afrensningsarbejdet lidt lettere. 

Men efterhånden som den gamle maling, blev fjernet, kom også de 
gamle skader på figurerne for dagens lys. Sct. Josephs ene arm var 
brækket flere steder, både håndled og overarm var forsøgt repareret 
før, men denne gang var det mere alvorligt. Steen fik samlet stykkerne 
sammen og måtte herefter armere med metal og derefter gips. Da det 
blev tørt skrabede og sleb jeg armen i facon igen. Sådanne skader var 
der på flere figurer, dog i mindre omfang. Farvesætningen, jeg gav 
figurerne, er tænkt mere naturalistisk, det gav dem et mere realistisk 
præg. Hvordan ser en hyrde ud, der arbejder hele dagen i solen? Er 
fårene hvide, eller ligner de den jord de lægger sig på? Og hvad farve 
havde Jomfru Marias tøj, var hendes kappe blå? Hvis hun virkelig 
have ejet en blå kappe, ville Jomfru Maria og Joseph ikke have været 
nødt til at føde i en stald. Den blå farve var for 2000 år siden meget 
kostbar og hørte overklassen til.
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Jesusbarnet er ikke den originale figur.  Denne stammer fra Jesu Små 
Søstre, og den er svøbt og lagt i en lille krybbe, hvilende oven på rigtig 
fåreuld. Kongernes kroner og kanten på deres kapper blev dekoreret med 
24 karat bladguld.  Efter syv eller otte måneders arbejde var de færdige. 

Jeg gætter på at julekrybbens figurer er omtrent lige så gamle som 
Sakramentskirken.

Af Jonna Bachdal Johansen

At sende en messe over nettet
Corona-epidemien har bragt mange udfordringer, også af teknisk art 
så messen kan sendes online.  Her ses Tomaz Majcen OFM gøre klar i 

Sakramentskirken.  Bemærk opfindsomheden: 
en bakke anbragt omvendt ovenpå en 
blomsteropsats, og ovenpå bakken endnu et 
stativ til at holde mobilen, hvorfra der sendes.  
Det kræver en portion tillid og et ihærdigt 
ønske om at nå ud til flere med messen at tage 
chancer med sin mobil på den måde. 

Tak til pater Tomaž. 
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Ny præst til den franske menighed 
i Sakramentskirken.

Jeg er født i 1966 i Paris i en praktiserende 
katolsk familie med fem børn, og 
tilbragte min barndom og ungdom i 
Avignon.  Jeg blev optaget på Avignons 
præsteseminarium, og fortsatte min 
uddannelse ved Université Catholique 
de Lyon, hvor jeg fik en masters eksamen 
i teologi.  Efter min præstevielse i 1996, 

læste jeg på Biblical Institute i Rom, og på École Biblique i Jerusalem.  
Siden underviste jeg i ”Bibelen” i 18 år ved præsteseminariet for 
Toulon og Ars.

Mit yndlings bibelord er: Og Jesus så på ham, og fattede kærlighed til 
ham. (Markus 10,21).
At være præst er for mig at lade sig møde af den Gud, som ser og 
hører verdens elendighed.  At være præst er ikke at blive en fremmed 
for andre mennesker, men at være kaldet af Ham, som fra verdens 
begyndelse, og i sin Søn Jesu Kristus, gjorde menneskets sag til sin 
egen.  Det er præcis i kraft af dette kald fra Gud at præster vier deres 
liv, ikke til en familie eller aktiviteter efter eget valg, men til børn og 
unge, voksne og ældre, de syge og de raske.  Til gifte og enlige, til alle 
mennesker som søger sandheden, og gennem den Kristi Sandhed. 

Privat holder jeg meget af sport, især cykling (og det er jo godt, her i 
København), og af at stå på ski. Og så har jeg endnu én passion: opera!

Jeg bad om at komme til København fordi jeg, efter at have undervist 
i mange år, ønskede at finde et sogn, og fordi pastor Robert Culat 
havde fortalt mig, at det var en spændende mission her.  Jeg er meget 
glad for at være her, og er lidt efter lidt ved at lære den skandinaviske 
kultur at kende, og er begyndt på danskundervisning. 

Må Gud velsigne vort sogn.
Pastor Jérôme Dejean de la Bâtie
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Desværre har Corona haft indflydelse på følgende arrangementer:

Stenoklubbens december møde – aflyst.

Tro og Lys aflyst på ubestemt tid.

Derudover er ”Forsonings- og helbredelsesmesserne og Åben Dør” 
afsluttet efter 13 år.

Jesu Hjerte Kirke

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
På grund af Corona er det i øjeblikket rådgivning pr. telefon på tlf. nr. 
22 99 38 18 og mail: raadgivning@caritas.dk.  Man kan booke en fysisk 
samtale, men almindelig drop-in er aflyst.
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
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Caritas ældrecaféer
Onsdage er ændret til torsdage kl. 13-16.30 og fredage kl. 17-21.
Pga. Corona mødes de god ikke in centreret men tager på udflugter, så 
vi kan sikre afstand og nok plads. 
Kom og vær med!  Læs mere på www.caritas.dk/aeldrecafe 

SOS Forbøn – ring 53 60 38 18
Føler du dig alene, bekymret, splittet, eller har du et problem du gerne 
vil dele med nogen som vil bede med dig, så ring til SOS Forbøn på 53 
60 38 18.  Ved telefonen sidder et kristent medmenneske, som ønsker 
det bedste for dig, som vil lytte til dig og som frem for alt vil bede for og 
med dig. SOS forbøn er åben hver torsdag og søndag fra kl. 19:00–21:00.

Forbønslinien er en bedelinie. Det er ikke terapi, men 
forbøn i fuld tillid til den kraft, der er i bøn i Jesu navn. 
At bede i tro vil sige at have tillid til, at Han vil hjælpe, 

for Jesus har lovet os, at han vil høre vores bønner; ”Alt, hvad I beder om 
i jeres bønner, skal I få, når I tror” (Matt. 21,22) og ”Hvor to eller tre er 
forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” (Matt. 18,20)

I næsten tyve år er SOS Forbøn blevet drevet af ihærdige frivillige i Esbjerg 
menighed. Fra november overgår SOS Forbøn til Caritas Danmark og 
Missio Danmark, som i fællesskab med nye meget engagerede frivillige 
vil fortsætte SOS Forbøn. Vi siger tak til alle involverede i Esbjerg 
menighed for at have sat dette smukke initiativ i verden.

Caritas Danmarks Adventsindsamling 2020: 
Hjælp Myanmars fattigste igennem corona-krisen

Myanmar er hårdt ramt af corona-krisen. Nedlukningen af landet har 
haft enorme konsekvenser for befolkningen, da de ikke har et socialt 
sikkerhedsnet, som vi kender det i Danmark. 
Caritas Danmark har i mange år hjulpet den ekstremt fattige befolkning 
i landområderne med at skabe sig en lille indtægt. De har fået hjælp til at 
starte en lille virksomhed, til at sælge deres afgrøder og til at organisere sig. 
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Caritas Læseklub
”En helt usædvanlig og gribende bog, livlige og gode samtaler, dejligt 
selskab og frisklavet kaffe - det var en rigtig god start på læsegruppen!”. 
Sådan oplevede Nya, aktivitetsleder i Caritas Læseklub, den første aften 
i "klubben" i Caritas Center Stenosgade, hvor der blev taget hul på bogen 
En bøn til havet af forfatter Khaled Hosseini.

Vil du også være med i Caritas Læseklub? Så kontakt 
Caritas på ckk@caritas.dk og hør om der er en læseklub 

tæt på dig. Du kan også læse mere om Læseklubben og de udvalgte 
værker, der vil blive læst på www.caritas.dk/laeseklub. 

ADVENTSINDSAMLING 2020: 

Hjælp Myanmars fattigste 
igennem corona-krisen

Caritas
Danmark

ADVENTSINDSAMLING 2020: 

Hjælp Myanmars fattigste 
igennem corona-krisen

Caritas
Danmark
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Velkommen i 
Caritas Ældrecafé

 www.caritas.dk/aeldrecafe

ONSDAG 13-16.30 OG FREDAG 17-21 

ÅBENT

De risikerer nu at miste alt. 
Du kan hjælpe Myanmars fattigste igennem corona-krisen ved at give et 
bidrag til Caritas Danmarks adventsindsamling. 
Læs mere om årets adventsindsamling på caritas.dk
Støt via Mobile Pay på 61100 eller caritas.dk. 
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DECEMBER
JHK Fredag 4. 16:00 Jesu Hjerte Tilbedelse med sakramental velsignelse.   
  17:00  Messe
ALLE Lørdag 5. 14:30 På Opdagelse i Troen.  Menighedssalen: ”Det gudviede liv” 
   v/søster Anna Mirijam Kaschner.  Bestil adgang via Billetto.
JHK Lørdag 5. 07:30 Roratemesse i ekstraordinær form
SAK Søndag 6. 09:30 Tilbedelse inden messen 
  10:00  som forberedelse til Julen.
SAK Søndag 6. 10:00 Sankt Nikolaus fest.  Fransk messe. Kl. 11:30.  
   Sankt Nikolaus fest med uddeling af gaver til børnene.
ANS Onsdag 9. 11:00 KÆK-julehygge. Begynder med messe, derefter frokost.  
   Tilmelding nødvendig. 
JHK Lørdag 12. 07:30 Roratemesse i ekstraordinær form
SAK Søndag 13. 09:30 Tilbedelse inden messen kl. 10:00 som forberedelse til  
   Julen.  Fransk messe 11.30 familiemesse.
ANS Mandag 14 17:00 Julekoncert Cæcilia børnekor.  Kun for indbudte.  
   Kan opleves via streaming.
ANS Tirsdag 15. 17:00 Julekoncert Cæcilia børnekor.  Kun for indbudte.  
   Kan opleves via streaming.
JHK Lørdag 19 07:30 Tamper lørdag i ekstraordinær form
SAK Søndag 20. 09:30 Tilbedelse inden messen kl. 10:00, som forberedelse til  
   Julen.  Fransk messe kl. 11:30.
ANS Mandag 21. 16:00 Børneandagt i kirken.
ANS Tirsdag 22. 16:00 Børneandagt i kirken.

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

I ANS sakramental tilbedelse hver onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål efter aftale med 
præsterne. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 
18:00.

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. 1. søndag i måneden er familiemesse.
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ANS Onsdag 23. 16:00 Lillejuleaftens familiemesse. Adgangskort nødvendig.
ANS Torsdag 24. 14:00 Juleaftens familiemesse.  Adgangskort nødvendig.  
   Kl. 23:00 kirken åbnes.  Kl. 23:25 Julemusik før mid-
   nattens Pontifikalmesse.  Adgangskort nødvendig.
JHK Torsdag 24. 10:00 Vigilie til Herrens fødsel i ekstraordinær form
JHK Torsdag 24. 24:00 Julenat, Herrens fødsel vigilemesse.  
   Kirken åbner kl. 23:30 med kormusik. 
SAK Torsdag 24. 23:00 Dansk Messe.  Engelsk messe kl. 15:00.  
   Fransk messe kl. 17:30
ANS Fredag 25. 10:00 Juledags Pontifikalmesse. Adgangskort nødvendig. 
    Kl. 13:00 Ukrainsk julemesse.  Kl. 15:00 Spansk julemesse.
JHK Fredag 25. 11:00 Herrens fødsel, Højtidens messe. Aftenmesse kl. 20:00
JHK Fredag 25. 18:00 Herrens fødsel, Herrens Fødsel i ekstraordinær form.
SAK Fredag 25. 10:00 Dansk messe.  Fransk messe kl. 11:30.  
   Engelsk messe kl. 17:00
ANS Lørdag 26. 10:00 Messe med julesalmer.  Adgangskort nødvendig. 
   Søndags Vigiliemesse kl. 17:00 (Fri adgang).
JHK Lørdag 26. 11:00 2. juledag. Skt. Stefan, Messe. 
ANS Søndag 27. 10:00 Dansk Højmesse.  Adgangskort nødvendig.  
   Kl. 15:00 Spansk messe. 
JHK Søndag 27. 11:00 Den hellige familie, højmesse 
SAK Søndag 27. 10:00 Dansk familie messe.  Fransk messe kl. 11:30
ANS Mandag 28. 16:00 Børneandagt i kirken.
JHK Mandag 28. 18:30 Messe for de uskyldige børn i ekstraordinær form
ANS Tirsdag 29. 16:00 Børneandagt i kirken.
ANS Onsdag 30. 16:00 Børneandagt i kirken.
ANS Torsdag 31. 16:00 Taksigelsesmesse.
JHK Torsdag 31. 10:00 7. dag i juleoktaven i ekstraordinær form
JHK Torsdag 31. 16:00 Taksigelsesmesse m. entr. rosenkransbøn

JANUAR

ANS Fredag 1. 10:00 Messe for Jomfru Maria, Gudsmoder.  
   Kl. 15:00 Spansk messe
JHK Fredag 1. 11:00 Nytårsdagshøjmesse.  Aftenmesse kl. 20:00. 
JHK Fredag 1. 18:00 Juleoktaven i ekstraordinær form.
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SAK Fredag 1. 10:00 Dansk messe.  Engelsk messe kl. 17:00. 
ANS Søndag 3. 10:00 Latinsk Højmesse – Hellig Tre Konger.  
   Bestil adgang via Billetto.
JHK Søndag 3. 11:00 Hellig tre konger, Højmesse. '
SAK Søndag 3. 10:00 Dansk messe.
JHK Torsdag 7. 18:30 Knud Lavards martyrium i ekstraordinær form
SAK Søndag 10. 10:00 Dansk messe. 
SAK Søndag 17. 10:00 Dansk messe.  Fransk messe 11:30 – familiemesse.
ALLE Torsdag 21. 18:45 Virtuel kirkevandring via streaming
SAK Søndag 24. 10:00 Dansk messe. 
ALLE Søndag 31. 10:00 Pontifikalmesse Sankt Ansgars fest.  
   Bestil adgang via Billetto.
ALLE Søndag 31. 16:30 Festvesper. Bestil adgang via Billetto.
SAK Søndag 31. 10:00 Dansk familie messe.

FEBRUAR

JHK Fredag 5. 16:00 Jesu Hjerte fredag.  Tilbedelse med sakramental 
   velsignelse kl. 16:00.  Messe kl. 17:00.
ALLE Lørdag 6. 14:30 På Opdagelse i Troen.  Menighedssalen: ”Hvorfor har 
   vi brug for Den Kirkelige Domstol?” ved pastor Jan 
   Hansen.  Bestil adgang via Billetto. 
JHK Søndag 7. 11:00 Kyndelmisse

SAK Søndag 7. 10:00 Dansk messe – Kyndelmisse.  
   Fransk messe 11:30 – Førstekommunion.
ANS Søndag 14. 10:00 Familiemesse Fastelavn.  Bestil adgang via Billetto.
SAK Søndag 14. 10:00 Dansk messe – Fastelavnssøndag – 
   fælles messe med den franske menighed. 
ANS Onsdag 17. 08:00 Askeonsdag messe
ALLE Onsdag 17. 19:00 Sct. Ansgar. Pontifikalmesse.  Bestil adgang via Billetto.
SAK Onsdag 17 17:00 Askeonsdags fælles messe med engelsk menighed.
ANS Søndag 21. 16:30 Vesper med Electio.  Bestil adgang via Billetto.
SAK Søndag 21. 09:40 Korsvejsandagt inden messen kl. 10:00.
SAK Søndag 28. 09:40 Korsvejsandagt inden familie messe kl. 10:00. 
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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
pater Joy Fernando
pastor Jérôme Dejean De La Bâtie
pater Tomaž Majcen OFM Conv

Menighedsråd Sakramentskirken

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

Carsten Günther
Maria Sundgaard Ertner
Ursula Ljungqvist
pater 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.



   
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 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.)
  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 Suspenderet pga. Corona kl. 20.00 Natkirke
 Lørdag kl. 17:30 Fransk messe

 Sognepræst: pater Tomaž Majcen OFMConv  tlf. 21 78 05 90, majcen.tomaz@gmail.com
 Præst for engelsktalende: pater Joy Fernando, tlf. 51 24 84 22, sjoeomidk@gmail.com
 Præst for fransktalende: pastor Jérôme Dejean De La Bâtie, tlf. 24 78 99 83
 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: pater 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. marts 2021


