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Sankt Ansgars og Sakraments 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

Når tjenesten bliver forestilling, så bliver Helligdommen et teater,
menigheden bliver et publikum, tilbedelse bliver underholdning,

og menneskets bifald og godkendelse bliver målestokken for succes.

Men når tjenesten er til Guds ære, flytter Hans nærværelse ind i Helligdom-
men og selv den ufrelste gæst vil falde ned på sit ansigt,

tilbede Gud og indrømme, at Gud er iblandt os.

Ukendt forfatter
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Omvend dig og tro på Evangeliet.
For et par uger siden begyndte fastetiden, og hvis der er noget vi kan 
være enige om, så er det, at det føles som om, vi har levet i fastetiden 
siden marts sidste år.  Året, der er gået, har ikke været nemt for nogen 
af os.  Corona-epidemien har sat os på prøve på mange måder.  Vi har 
været nødt til at holde afstand lige dér, hvor vi mest har lyst til at være 
sammen.  Vi har været nødt til at dyrke fælleskabet i isolation.  Vi har 
gjort det, vi syntes var umuligt, muligt.

Ja, det sidste år har været et bevis på, at Gud ikke har forladt os.  Lige 
som for Israel, var ørkenen det sted, hvor de lærte Gud at kende.  Det 
sidste år har været den tid, hvor vi har lært meget om vor egen tro, som 
er blevet sat på prøve.  Og i hele den tid har Gud været med os.

Nu begynder fasten 2021, og vi ved ikke, hvordan det bliver, når vi når 
til Påske, om vi så kan fejre den som sædvanligt, eller som sidste år, eller 
på en helt anden måde.  For mange bringer det usikkerhed og nervøsitet, 
men lad mig spørge dig om noget: Er det en god start på fastetiden?  
Vi ved, at vort mål er Påsken, slutningen på rejsen er mødet med den 
levende Guds Søn, Jesus Kristus, der venter på os som den Opstandne, 
der vil bringe os det evige liv. 

Ja, for at nå dertil skal vi gennem fastetiden, for at nå dertil skal vi 
“omvende os og tro på evangeliet”, hvilket i år betyder at lægge vore 
liv i Guds hænder.  At omvende sig i dag er at huske, at Guds frelseplan 
er virksom og at Han elsker os, selv om man i ørkenen er fristet til at 
tænke, at Gud ikke er der eller, at Han ikke elsker os.  Gud bruger netop 
ørkenen, nemlig pandemien, til at være tæt på os.  Lad os ikke glemme, 
at vi er på vej til Påske.  Lad os vandre sammen i det fælleskab, der 
ikke kender til afstand, men som binder os sammen med det bånd, som 
aldrig bliver løst: Guds Kærlighed.

P. Marcos

Præsten skriver
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Skt. Ansgar

Kære Sankt Ansgars Menighed,
I en æske med avisudklip, fotokopier af retningslinjer med mere 

vedrørende Covid 19 ligger nu også nogle 
eksemplarer af vore adgangskort til julens 
messer. Det var så kun de gule til lille ju-
leaften, der blev brugt, da vi den 24. de-
cember med 11 timers varsel måtte aflyse 
menighedens deltagelse i julens messer

I skrivende stund må vi have max 40 mennesker i kirken, men kun 
en halv time og uden sang. Da vi står for bispedømmets streaming 
tjeneste, har vi valgt at streame en ”rigtig” højmesse med orgel og 
sang af en times varighed, men uden menighed, så de katolikker, der 
ikke har mulighed for at komme i kirke i det mindste kan se og høre 
en smuk højmesse.. Derpå har vi kl. 11.30 en stille-messe med menig-
hed, altså kun en halv time, ligesom lørdag aften kl.17.

Hvor længe det skal være sådan er der ingen, der ved. Vi har hørt, at 
Folkekirken aflyser deres konfirmationer i maj måned, så man kan 
godt frygte, at Påskehøjtiden igen i år bliver på lille blus. Vi skal gøre 
os umage for at holde vores hjemmeside opdateret med messetider og 
om bestilling af plads i kirken.

Den tomme kirke set fra prædikestolen
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Det vi alle længes efter er vel at være til en messe i en stopfyldt kirke, 
at synge sammen, at mødes til kirkekaffe eller receptioner eller til fest 
i menighedssalen eller i haven. Men ”trange tider langsomt skrider, 
langsomt skrider. Det har den art.” (Her vil ties, her vil bies.)  Så vi 
må væbne os med endnu mere tålmodighed og håbe at fastetiden og 
påsketiden kan hjælpe os igennem denne svære tid.. Jeg ønsker jer 
alle en god fastetid, en glædelig påsketid, et dejligt forår. 
Pas godt på jer selv og hinanden!

Ulla
Sakristan og MR formand

40 års fødselsdag
Søndag den 17. januar var der som sædvanligt ukrainsk messe i Sankt 
Ansgar kl. 13, men præsten var usædvanligt flot klædt på, det var 
nemlig Vasyl Tykhovychs 40 års fødselsdag, og Vasyls mor, som på 
grund af covid19 ikke kunne komme fra Ukraine til sin søns fødsels-
dag, havde sendt en messedragt, som hun selv har syet og broderet i 
løbet af et helt år. Vasyl forklarede mig, at farverne er de ukrainske 
blå og gule farver og der er både kornaks og vindruer i tøjet.

Det er mig, Ulla, der har den sto-
re glæde at streame de ukrainske 
messer, som kan ses på katolsk.dk’s 
hjemmeside. Og jeg vil lige benytte 
lejligheden til at forklare lidt:

Den katolske kirke består af 1) den 
romersk-katolske kirke, også kaldt 
den latinske kirke; 2) de unerede 
katolske kirker med øst-ritus, 
som enten er: byzantinsk, syrisk, 
græsk, kaldæisk eller armensk ri-
tus. Blandt de byzantinske kirker, 
der er i forening med paven i Rom, 
er den ukrainsk katolske den stør-
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ste med mere end 5 millioner medlemmer (i Ukraine og i resten af 
Europa, samt USA og Canada ). Ukrainerne begyndte i 2005 at fejre 
messer i Sankt Ansgars kirke og har siden 2007 haft Vasyl som fast 
præst. I den byzantinske ritus er sang obligatorisk og i denne tid, hvor 
der ikke må være menighed, hvis der er sang, og hvis det varer mere 
end 30 minutter, er Vasyls menigheder i København og i Jylland (Vej-
le og Aalborg) afhængige af streamede messer.

Pastor Vasyl har også lært sig romersk/latinsk ritus og er altså bi-ritu-
el og fejrer ofte hverdagsmessen kl. 8.00 her i Sct. Ansgar.

Et stort tillykke og tak til Vasyl og hans hustru Svitlana og deres to 
døtre.

Ulla

Hvorfor har vi brug for den kirkelige domstol...?
Blandt Kirkens utallige mysterier er der ét som til stadighed nok for-
mår at mystificere en del troende, nemlig hvorfor vi har egentlig brug 
for en kirkelig domstol i den Katolske Kirke. Det er ikke svært at få 
visse associationer med f.eks. en islamisk Sharia-domstol, når man 
hører ordene "Den kirkelige domstol", men heldigvis er det ikke til-
fældet, at der i den Katolske Kirke i al hemmelig driver en hemmelig 
religiøs domstol, som på nogen måde forsøger at køre uden om de 
civile myndigheder.
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Ligesom at det civile samfund ikke kan fungere hensigtsmæssigt 
uden visse love og regler, kan Kirken det heller ikke. Vi tænker nok 
ikke over det, men i realiteten er vores liv som kristne ikke kun styret 
af troen eller Ånden, men mindst lige så meget af en masse regler 
om hvordan vores fælles liv i Kirken bør organiseres – disse regler er 
samlet i dét som kaldes kirkeretten, som bl.a. bestemmer hvilke ånde-
lige rettigheder og forpligtelser vi har som troende katolikker, såsom 
hvornår vi kan og skal modtage sakramenterne, eller om vigtigheden 
af at betale kirkeskat, bare for at nævne et par eksempler.
Men hvad så med domstolen – hvorfor har vi egentlig kirkelige dom-
stole...? Domstolen har mulighed for, ligesom i civile domstole, at 
dømme i forskellige typer af sager, såsom ægteskabssager eller i andre 
strafferetslige sager. Det er dog yderst sjældent at domstolene har med 
sager at gøre, hvor en person på nogen måde skal sanktioneres (straf-
fes), for i realiteten er ca. 99 % af alle sager i domstolen ægteskabssa-
ger, hvor én eller begge parterne kan anmode om, at deres forliste æg-
teskab må blive erklæret for ugyldigt indgået i kirkeretslig forstand. 

Om dét at blive skilt siger Jesus som bekendt i Matthæusevangeliet: 
"Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hu-
stru, og de to skal blive ét kød. Derfor er de ikke længere to, men ét 
kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskil-
le" (Matt 19,5-6). I den ideelle verden ville der ikke være brug for en 
domstol, for da ville vi alle forhåbentlig leve i fuldkommen harmoni 
i Ånden med hinanden, og dermed ville der – i den perfekte verden 
– heller ikke forekomme skilsmisser, fordi at selv ægtepar ville leve i 
fuldkommen harmoni med hinanden.
 
Den reelle virkelighed er dog en noget anden end idealet, og eftersom 
Kirken er et tilflugtssted for syndere, så er der i høj grad også brug for 
at Kirken tager sig af alle de personer som har måttet gennemgå en 
skilsmisse, fordi at deres ægteskab desværre ikke helt endte som for-
ventet. Pave Frans har gentagne gange beskrevet Kirken som et feltlaza-
ret, hvor vi behandler de sårede som rammes af denne verdens mange 
problemer, heriblandt også de personer som må leve med en skilsmisse. 
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En ugyldighedserklæring er dog ikke bare en "katolsk skilsmisse", 
men er i stedet et udtryk for, at det pågældende ægteskab, dengang 
det blev indgået, har manglet nogle fundamentale forudsætninger for 
at kunne betragtes som et reelt ægteskab ifølge Kirkens – og dermed 
kirkerettens – forståelse. Et ægteskab betragtes som gyldigt indgået 
indtil det modsatte er blevet bevist med moralsk sikkerhed.

Det er så hér at den kirkelige domstol kommer ind i billedet. I de ca. 
20-30 ægteskabssager som den kirkelige domstol i Danmark behand-
ler om året, er det hverken den ene eller anden part som bliver ankla-
get for noget, men derimod er det selve ægteskabet som er havnet på 
anklagebænken, og hvor parterne i stedet blot fungerer som en slags 
vidner imod selve ægteskabet. Domstolen kan i sidste ende erklære et 
ægteskab for ugyldigt indgået, f.eks. hvis parterne har manglet en til-
strækkelig modenhed eller forståelse for hvad et kristent ægteskab in-
debærer, eller hvis de aktivt har tænkt at skilsmisse altid kan komme 
på tale, hvis nu ægteskabet ikke går som planlagt. I sidste ende er det 
domstolens opgave at vurdere om ægteskabet, ud fra vidnernes udta-
lelser, kan erklæres for ugyldigt indgået, ifølge kirkeretten, hvorefter 
at parterne formelt vil være fri til at gifte sig katolsk.

Men hvis ca. 99 % af sagerne i domstolen omhandler forliste ægteska-
ber, hvad så med den sidste 1 %...? Som nævnt har domstolen mulighed 
for at køre strafferetslige sager, og dermed sanktionere en person med 
en kirkeretslig straf, selvom det dog (heldigvis) kun er yderst sjældent, 
og endda kun i meget alvorlige tilfælde, at dette forekommer.

Det oplagte spørgsmål er dog først og fremmest – hvem ville typisk 
kunne risikere at komme for domstolen i sådan en strafferetslig 
sag...? I princippet kan enhver katolik risikere at blive pålagt en kir-
keretslig straf, men i realiteten ville sager af denne type oftest være 
tjenestesager mod præster, hvis de f.eks. har forbrudt sig imod deres 
embede eller forpligtelser på en måde der er tilstrækkelig alvorlig til, 
at det kan udløse en kirkeretslig sanktion. Det skal dog nævnes, at 
domstolen kun vil håndtere situationer som ikke dækkes af civilret-
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ten, netop for at undgå at komme i konflikt med samfundets love, og 
dermed de civilretslige domstole.

Selvom en civil domstol kan idømme en præst en bøde eller fængsel 
for at have gjort noget ulovligt, så kan den selvsamme domstol ikke 
også tage stilling til om situationen er så alvorlig, at han ikke længere 
må virke som præst i Kirken, for det kan kun Kirken selv i sidste ende 
tage stilling til. Derfor har den kirkelige domstol – i yderst ekstreme 
tilfælde – muligheden for at fjerne en præst fra den klerikale stand, og 
dermed forhindre vedkommende i fortsat at virke som præst.

Summa summarum – selvom det kan lyde voldsomt, at vi i Kirken har 
en religiøs domstol, så er dens opgave primært at hjælpe de troende 
som pga. et forlist ægteskab har brug for at få "ryddet op", og komme 
videre i deres liv, så de igen kan modtage sakramenterne i Kirken.

Pastor Jan Hansen,
Andenpræst ved Domkirken & 

Retsvikar for den Kirkelige Domstol

Forbedring af streamede messer.
Her er vi så, marts 2021, og i skrivende stund ved vi endnu ikke, hvornår 
vi må fejre messe igen sammen, som vi plejer: uden forhåndstilmelding, 
med salmesang, med at give hinanden hånden ved fredshilsenen, og 
– med kirkekaffe. Indtil den glædelig dag kommer, er der mulighed 
for at se Sakramentskirkens danske og engelske messer online. På 
facebook kan man følge messerne når de bliver sendt, og det sker ved de 
sædvanlige messetider.  Men nogle er ikke på facebook, og derfor har 
vi fået en Youtube kanal, og sørget for at messerne også ligger derude. 
Der er link til dem fra sognets hjemmeside www.sakramentskirken.
dk. For at komme til den engelske messe skal man vælge ”English 

Sakramentskirken
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congregation” fra topmenuen, for dansk ”Danske menighed”. 
Bemærk at messerne begynder langt inde i optagelserne. 

Som vi skrev i sidste nummer af bladet har p. Tomaz gjort meget for 
at sende Sakramentskirkens danske messer, men det udstyr, som var 
til rådighed, lod noget tilbage at ønske. Nu har sognet opgraderet 
lydsystemet med en såkaldt ekstern mixer, som gør at lyden bliver 
tydeligere. Næste skridt bliver at investere i et ny webcam så billedsiden 
kan forbedres.

Kate Toft Madsen

En familie fra Sakramentskirke.
Gennem årene har børn fra flere familier fra Asien udgjort den 
faste ministrantgruppe i Sakramentskirken. Én af dem er familien 
Fernando, som kom til Danmark fra Sri Lanka som flygtninge. 
Først kom Antony og de to ældste drenge, og i 2013 kom moren, 
Maclita, og de to yngste, Arthur og Fabiam, som nu ministrerer i 
Sakramentskirken. 

Livet i Danmark begyndte i Sandholmlejren. ”Så boede vi i Støvring, 
men efter et år flyttede vi til København pga. Københavns Badminton 
Klub, fordi min søn Banchard er god til badminton”, fortæller Maclita. 
”Det var ikke nogen let start, uden et arbejde, og med at lede efter en 
lejlighed som kunne rumme en familie med fire børn. Selv efter syv 

år har vi, sandt at sige, ikke 
et rigtigt hus at bo i. Men vi 
sammenligner os selv med 
dem, der har det sværere, og er 
tilfredse. Trods alt klarer vi os, 
og vi leder efter et bedre sted 
at bo. I de sidste syv år har jeg 
ledt efter arbejde, meget gerne 
køkkenarbejde, for at have råd 
til at kunne give børnene lidt 
mere, men uden held.”Familien Fernando
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Maclita har været vant til at gå i kirke siden hun var ung. ”Jeg savnede 
det, da vi boede i Støvring, ” fortæller hun, ”for der var ingen katolsk 
kirke, så da vi flyttede til København ledte vi efter en, og på den måde 
fandt vi Sakramentskirke.” Og de er glade for sognet. “Jeg oplever tro og 
enhed, og de fleste som kommer der er kærlige og venlige,” siger hun. 
Maclita og hendes mand var aktive i Kirken helt fra de var børn. Det var 
sjovt, og de var glad for det. ”Så vi spurgte vores børn om de havde lyst 
til at være ministranter, og det ville de gerne, og jeg spurgte pastor Daniel 
(Nørgaard) og han sagde ja”. Maclita mener at arbejdet som ministrant 
lærer børnene disciplin, lærer dem at gøre en frivillig indsats, og så lærer de 
om spiritualitet. De får også undervisning hos Kærlighedens Missionærer.

Hvis der var noget Maclita kunne ønske sig fra sognet, er det en 
opprioritering af aktiviteter for børn og unge. ”Det ville være dejligt hvis 
man organiserede flere ture og mere sport og lege for børnene,” siger hun. 

Kate Toft Madsen

Redaktionen af sognebladet vil gerne undskylde at billedet af gruppen i sidste blad 
var så utydeligt.  Vi bringer hermed billedet igen – denne gang helt klart, så vi alle 
kan se, hvor glade I ser ud.  Endnu engang tillykke med den store dag.

Bente Lazare
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FARVEL TIL FORSONINGS- OG HELBREDELSESMESSERNE
Disse messer begyndte i 2007 i Sankt Ansgars Kirke og blev senere 
overflyttet til Jesu Hjerte Kirke, hvor vi med taknemmelighed har kunnet 
gennemføre dem indtil udgangen af 2020. 

Det hele begyndte med, at nogle af vore medarbejdere deltog i en 
international konference i Polen, hvor en franciskaner orienterede os 
om et forsoningsprojekt, der fandt sted i Zagrebs domkirke siden 2000. 
Franciskanerne havde tilrettelagt en særlig forsoningsmesse i den katolske 
domkirke i Zagreb. Formålet var at give befolkningen mulighed for at 
blive forsonet efter en smertelig etnisk krig i det tidligere Jugoslavien 
(1992-1995). De forskellige folkeslag og trossamfund i Jugoslavien havde i 
århundreder været fjender. Messen blev afholdt hver måned, og domkirken 
var fyldt til bristepunktet. Disse messer udvirkede en dyb forsoning mellem 
mennesker, der måske i århundreder havde været hinandens fjender. 

Foredraget var utroligt gribende for os deltagere: Hvilken kraft har ikke 
eukaristien til at forsone mennesker? Vi besluttede derfor at lave noget 
tilsvarende i Danmark på grundlag af en tysk oversættelse af ritualet. 

Inspirationen til den kroatiske udgave var dels det påtrængende behov for 
forsoning mellem mennesker, der havde været i krig med hinanden, dels 
overbevisningen om, at Den katolske Kirke har en skat givet af Kristus, 
nemlig den hellige messe, som er forsoningsofferet par excellence.

Vi, som i alle årene har medvirket til, at disse messer kunne afholdes, og 
rigtig mange troende, som har deltaget i messerne om og om igen, fordi 
de følte en særlig nåde, kan bevidne, hvilken forsonende og helbredende 
kraft, de har modtaget. Men hvorfor så ikke blive ved med at fejre disse 
messer? Der er to grunde: 1) Kirkens aktuelle situation på grund af 
Coronaen gør det ikke umuligt at gennemføre dem, men belastende. 
2) Mange i teamet, der har planlagt og gennemført messerne, har nået 
en fremskreden alder, der indebærer begrænsninger, men også sygdom 
præger nogle. Messen varer typisk to timer, og det har krævet både 
megen forberedelse og mange kræfter at gennemføre dem. 
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I vores team har vi også under møderne set ud over denne problematik 
og talt meget om Kirkens almene situation i disse tider. Er Kirken 
tvunget til at begynde forfra for at løse den opgave, Kristus har pålagt 
den: at evangelisere alle folkeslag? Meget tyder på, at den ikke har været 
og er i stand til det i det nye årtusind. En overvejelse den hellige pave 
Johannes Paul II selv har gjort sig.

Vores team overvejer derfor, om Gud vil give os nye, måske meget 
beskedne opgaver i denne henseende, og at mange af deltagerne i 
messerne kunne føle sig kaldet til at gå nye veje. Vi planlægger derfor 

Lars Messerschmidt
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Jesu Hjerte Kirke

Et farvel fra Jesu Hjerte sogn.
Igennem de sidste mange år, har Jesu Hjerte Sogn været en stor del af 
citykirkernes sogneblad. Et samarbejde, der har fungeret rigtig godt. 

Men et sogneblad er ikke billigt at fabrikere og sende rundt. 
Økonomien hos os er dalende, kollektpengene pt. små, coronaen har 
gjort sit dertil. 

Vi har derfor i Jesu Hjerte besluttet allerede her fra 1. 02. at lave vores 
eget blad, et månedsblad, som har overskriften: Jesu Hjerte menigheds 
nyhedsblad, og som ikke postomdeles, men vil være at finde en gang 
om måneden på vores hjemmeside, samt i papirudgave i våbenhuset. 

Her vil vi sende en stor tak til redaktionen af nærværende sogneblad, 
og takke for mange års godt samarbejde, som det har været godt at 
være en del af.

Med de varmeste hilsner og
På Jesu Hjerte menigheds vegne:

Birte Mandrup Christensen
Tidl. Sognebladsmedarbejder.

at bruge vores hjemmeside til at komme med ideer, der kan inspirere 
og udruste de troende til at tage deres del af ansvaret for den nye pinse, 
som den hellige pave Johannes XXIII forkyndte ved indkaldelsen til 
koncilet, dvs. give Helligånden en større og afgørende plads i Kirkens 
daglige liv, end det nu er tilfældet.

Vi vil gerne af hjertet takke Jesu Hjerte Kirke og dets forskellige præster 
gennem årene samt kirkens personale for gæstfrihed. Det har været en 
glæde at kunne fejre vores messer i den store og smukke kirke.

På arbejdsgruppens vegne
Lars Messerschmidt
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Velkommen i 
Caritas Ældrecafé

 www.caritas.dk/aeldrecafe

ONSDAG 13-16.30 OG FREDAG 17-21 

ÅBENT
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ÅBENT

Online fyraftensmøde: Kvinderne i Kirkens historie
Vi markerer Kvindernes Internationale Kampdag med et online oplæg 
af Sebastian Olden-Jørgensen den 8. marts kl. 15.30.

”Det er som med resten af historien: Kan man 
kun se eller huske konger og krige, så bliver det 
ensidigt og helt unødvendigt mandsdomineret.  
Kvinderne har været med fra start på forskellige 
måder og sat deres præg på den kirke og det 
samfund, vi har i dag”.

Deltag i oplægget den 8. marts kl. 15.30 via:
Caritas’ Facebook profil: 
facebook.com/caritasdk
Caritas’ hjemmeside: www.caritas.dk/fyraften/
 

Vil du gerne ud at gå i selskab med andre?  
Så bliv en del af KirkeGÆNGERNE

At gå og bevæge sig er vigtigt for både vores fysiske og mentale velvære 
– og det bliver kun bedre af, at vi gør det sammen!

Lige så snart Covid-19 situationen tillader det, vil vi derfor starte 
KirkeGÆNGERNE. Vi mødes regelmæssigt, går ture sammen og nærer 
vores krop og sjæl i den natur, som Gud har givet os. Vi vil gå i mindre 
grupper og tager naturligvis de nødvendige Covid-19 forbehold. 

Vil du være med til at nyde forårets komme og den spirende natur i godt 
selskab, enten som deltager eller som en af de frivillige, der er med til at 

Sebastian Olden-Jørgensen
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planlægge ruter og koordinere ture? Så skriv en mail til ckk@caritas.dk; 
så får du direkte besked, når vi nærmer os opstart.

Du kan også læse mere på www.caritas.dk/ud-at-gaa
Vi tiltænker at planlægge forskellige ruter, som varierer i aktivitetsniveau, 
så der er ture for alle uanset kondition og alder. Er du gangbesværet, så 
har vi kørestole tilgængelige og ruter, som er tilpasset det behov.

Bispedømmets fasteindsamling 2021: 
Giv cykler til børn og unge i Burkina Faso

Børn og unge i Burkina Faso har ofte langt til skole. De må tit gå den 
lange vej uden morgenmad. Det kan derfor være svært for dem at passe 
deres skolegang. En cykel gør det lettere at komme frem og tilbage og 
kan derfor være med til at fastholde dem i deres skolegang. 

Dette års fasteindsamling går til at give cykler og hjælpe børn, unge og 
deres mødre i det konfliktramte land Burkina Faso.

Færre kommer til messe pga. coronapandemien og det betyder at færre 
bidrager til kollekten. Men den globale pandemi har enorme økonomiske 
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og sociale konsekvenser for verdens fattigste. Vi må ikke glemme dem. Hvis 
du ikke har mulighed for at støtte årets bispedømmets fasteindsamling 
via kollekten, kan du støtte via Mobile Pay 61100 eller på caritas.dk.

Er du forhindret i at komme i kirke eller 
savner du en at bede sammen med?

Ring til SOS Forbøn og tal med en af vores præster eller erfarne frivillige, 
som går i forbøn for dig, og det - eller den - du ønsker at bede for. Ingen 
bønsintentioner er for store eller for små.

Ring på 5360 3818. Telefonen er åben hver torsdag og 
søndag fra kl. 19-21.

Vores præster og frivillige befinder sig under samtalen i kirkerummet 
med Sakramentet – så vidt det er muligt i disse tider – udstillet.
Læs mere om SOS Forbøn her: www.caritas.dk/sos-forboen/

FASTE AKTIVITETER I CARITAS CENTER STENOSGADE:

Åben Rådgivning er stadig åben under Covid-19. 
Hver onsdag kan du ringe eller skrive til os fra kl. 17-19.30, hvor vores 
frivillige socialrådgivere sidder klar til at rådgive og hjælpe dig.
Vi yder gratis og anonym hjælp og rådgivning ifm. mistet arbejde, 
pension, skilsmisse, opholdstilladelse, trivsel, økonomi, rettigheder og 
meget andet. Kontakt os på 22 99 38 18 / raadgivning@caritas.dk
Du kan også læse mere her: 
https://caritas.dk/aaben-raadgivning/
 
Hold dig informeret om Caritas’ aktiviteter og grupper på vores 
hjemmeside: 
www.caritas.dk/i-danmark/
Eller via vores Facebook profil: www.facebook.com/caritasdk.
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MAJ

ALLE Lørdag 1. 14.30 På Opdagelse i Troen.  Menighedssalen. 
   ”Liv, død og mirakler i Napoli” ved Andreas Rude.
ANS Lørdag 1. 17.00 Messe med Maj-andagt

APRIL
ANS Torsdag 1. 17.00 Skærtorsdags pontifikalmesse.
SAK Torsdag 1. 16.00 Skærtorsdagsmesse. 
  18.30  Fransk Skærtorsdagsmesse
ANS Fredag 2. 15.00 Langfredags liturgi.
SAK Fredag 2. 15.00 Dansk Langfredagsliturgi.  
  18.30  Fransk Langfredagsliturgi.
ANS Lørdag 3. 21.30 Påskevigilien
SAK Lørdag 3. 21.30 Dansk Påskevigilie.
ANS Søndag 4. 10.00 Herrens opstandelse, Pontifikalmesse. 
SAK Søndag 4. 10.00 Dansk Påskedagsmesse.  
  11.30 Fransk Påskedagsmesse.
ANS Mandag 5. 10.00 2. påskedag stille messe. 
SAK Søndag 18. 11.30 Fransk familiemesse. 
ANS Onsdag 28. 15.00 KÆK møde i menighedssalen.
SAK Søndag 25. 10.00 Dansk familiemesse.

Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) 

MARTS
ALLE Lørdag 6. UDSAT På Opdagelse i Troen/ Andreas Rude. 
   ”Liv, død og mirakler i Napoli”.  Flyttes til 1. maj.
SAK Søndag 7. 11.30 Fransk familiemesse.
ANS Søndag 28. 10.00 Palmesøndags pontifikalmesse med palmeindvielse
SAK Søndag 28. 10.00 Palmesøndag. Dansk familiemesse.
ALLE Tirsdag 30. 16.00 Oliemessen 

I ANS sakramental tilbedelse hver onsdag kl. 16.00-17.00. aflyst indtil videre p.g.a corona 
Skriftemål efter aftale med præsterne. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der messe i 
Skt. Augustins Kirke kl. 18.00.

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.

Sognekalenderne er med forbehold for ændringer grundet covid 19.
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Kirkernes kontonumre

Sankt Ansgars Kirke               Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 538 124
Sakramentskirken   Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968

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

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.

ANS Lørdag 22. 10.00 Firmelse i Marmorkirken

ANS Søndag 23. 10.00 Pinsedags pontifikalmesse.

SAK Søndag 23. 10.00 Dansk Pinsedagsmesse.  
  11.30  Fransk Pinsedagsmesse (Sacrament of Confirmation).
ALLE Søndag 30.  Valfart til Åsebakken
SAK Søndag 30. 11.30 Fransk familiemesse. 

SAK Torsdag 13. 17:30 Fransk messe. Kristi Himmelfart.

ANS Lørdag 8. 10.00 Børnenes første hellige kommunion
ANS Torsdag 13. 10.00 Kristi Himmelfarts messe

ANS Onsdag 5. 09:00 KÆK Skovtur (Håber vi…) Andre menigheders ældre  
   kan også godt deltage, men turen starter fra ANS.



   
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. Aflyst indtil videre pga. Corona. 

 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 

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

Kontakt 44 51 73 37

Næste sogneblad udkommer efter planen omkring d. 1. juni 2021


