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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

FOR DEM DER IKKE KAN BEDE.
Herre,

Hjælp den mand eller kvinde,
Som gerne vil bede, men ikke kan.

Lad deres ønske om, at bede være deres bøn.
Lyt til deres tavshed, og mød dem dér i deres ørken.

Du har før ledt dit folk ud af ørkenen
Og vist dem det lovede land,

For du er herrernes Herre og kongernes Konge.
Amen.

Teresa af Calcutta (1910-1997)
(Bønnebogen side 732)
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Paulus’ Brev til Efeserne 4, 1-3
”Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner Jer da til at leve, så det 
svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, 
så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde 
Åndens enhed med fredens bånd.”

Kære ven,
I dag vil jeg begynde med et lille stykke af Efeserbrevet.  
Den sidste tid har ikke været nem, corona-virus og dens restriktioner 
har forhindret os i at være sammen og i at leve den del af fælleskabet, 
som udtrykker sig ved at være “tæt på hinanden”.

Derfor er de “små ting” som Paulus beder os om at udøve: tålmodighed, 
mildhed og ydmyghed i denne tid mere end aktuelle.  Vi er kaldet til 
med tålmodighed at hjælpe vores brødre og søstre, når de har det svært.  
Vi er kaldet til med mildhed at lindre vor næstes sorg og med ydmyghed 
at lade de andre vejlede os.

Måske tænker du, at nu har vi fået nok af den situation, vi lever i nu; at det er 
svært, og det har du ret i, men lad mig minde dig om noget: du er ikke alene.  
Paulus skriver ikke til enkelte personer på et ubestemt sted. I dag skriver 
han til os, i dag skriver Paulus til både dig og til mig; det er vigtigt at bære 
hinandens byrde, fordi det betyder, at dine byrder også bæres af de andre.

Vi må huske at Påskens Mysterium stadig virker, fylder vore hjerter 
med håb om det evige liv.  Vi bliver befriet fra djævlens fængsel, som 
forhindrer os i at give os selv til Gud og vor næste.  Vi er blevet Fri!  En 
frihed, der består i at kunne elske hinanden uden frygt; og i at intet kan 
skille os fra Guds Kærlighed.  Det er Påskens budskab og det budskab er 
vi kaldet til at dele med verden; det er dét som Paulus forkynder til os.  
Tålmodighed, mildhed og ydmyghed er de gaver som Gud skænker os 
så vi kan sprede Hans budskab.  Det handler ikke om, hvad vi kan men 
om, hvad Gud vil give os.

Præsten skriver
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Velkommen til Sankt Ansgars sogneblad!

Nu tænker du sikkert, at det budskab er kommet lidt for sent.  Når 
sognebladet når dig er vi jo kommet ind i den almindelig kirkeår, men 
det betyder ikke at Påsken er forbi, det betyder bare at Påsken kommer 
ind i din hverdag.  Påskebudskabet spredes gennem os og smitter alle 
dem, vi kommer i kontakt med.

Lad os glæde os sammen over de gaver Påsken bringer og lad os så være 
der for hinanden.

Gud velsigner dig.
P. Marcos

Efter at Sakramentskirken og Jesu Hjerte kirke har meldt sig ud af sam-
arbejdet omkring sognebladet, er vi alene om Sankt Ansgars sogneblad. 
Det giver os mere plads til billeder og historier fra vor egen menighed.  
Den spanske gruppe får også plads i bladet og fra næste nummer kom-
mer Sankt Augustin muligvis med noget stof.

Sognets udgifter til bladet bliver naturligvis 
større, når vi ikke skal deles om udgifterne med 
de to andre sogne, men vi synes det er vigtigt at 
sende noget ud til alle menighedens medlem-
mer 4 gange årligt.

Udgifterne kan reduceres, hvis man melder sig 
til kun at modtage sognebladet elektronisk. Til-
melding til Rosa på tlf.: 3313 3762.

Man er også velkommen til at støtte bladet 
økonomisk ved at indbetale et beløb på kirkens 
konto: 3121 4140538124, mrk. ”Sogneblad”

Ulla Elmquist
Menighedsrådsformand
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Hvem er han?
I 12 glasmosaikvinduer i vores kirke ses helgener, 8 mænd og 4 kvinder. 
De fleste er kendte af os alle, især de to forreste, Sankt Nicolaus og Sankt 
Martin, som sikkert er anbragt med henblik på, at børnene i de forreste 
rækker skulle have de to mest børnevenlige helgener tæt på. Bagest i 
kirken, på pulpiturets sydside er der en helgen, som end ikke er med i 
vores Helgenleksikon, og ej heller figurerer i liturgisk kalender, hvad alle 
de øvrige 11 helgener gør. Og hvem er så ham Josephus Labre?
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Benoit Joseph Labre blev født i Amettes i Nordfrankrig 26. marts 1748.  
Som ung mand forsøgte han at indtræde i klostre, men blev afvist, enten 
straks eller efter meget kort prøvetid.  Han indså, at hans kald var at 
være Guds vagabond, og som sådan drog han rundt i Frankrig, Spanien, 
Tyskland og Italien. Boede på gaden, levede af hvad folk gav ham, præ-
dikede og talte med folk, og opnåede efterhånden en hvis berømmelse, 
der gjorde, at han ikke tiggede mere, men tværtimod delte ud til andre 
vagabonder og tiggere af sit ”overskud” af hvad folk spontant gav ham.  
Man mener at han har gået 30.000 kilometer i sine 14 vagabond år.  De 
sidste år tilbragte han i Rom.  Han sov under buerne i Colosseum og 
tilbragte dagen i bøn i Roms pilgrimskirker, især Santa Maria ai Monti 
på hjørnet af Via Cavour og Via dei Serpenti, hvor han lå døende på 
trappen onsdag i den stille uge 1783 inden slagteren overfor bragte ham 
ind i sit baglokale og tilkaldte en præst og en læge, indtil Benedikt Jo-
seph Labre udåndende onsdag aften den 16. april i en alder af 35 år. Han 
opnåede hurtigt helgenry, men selve helgenkåringen fandt først sted i 
1881.  Og det årstal giver et vink om, hvorfor Josephus Labre er med i 
vores vinduer: Glasmosaikvinduerne blev sat op i perioden 1883-93 og 
man må formode, at der har været en del omtale af den ”nye” helgen i 
1890’erne.

Josef Labre er skytshelgen for vagabonder, pilgrimme og for Lourdes-
valfarende. 
(foto og tekst: Ulla)

 

Kære Sankt Ansgars menighed,

Efter 15 måneder med corona restriktioner ser det nu ud til at lysne. Det 
har været en hård tid for alle, og vi fra kirken har forsøgt at gøre det så 
godt som muligt efter de afvekslende retningslinjer vi har fået.  Pastor 
Marcos og jeg har målt areal i kirken, målt 2 m afstand, bundet snore om 
stolerækkerne, først hver anden, så kun hver tredje fri og nu igen hver 
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anden række.  På kontoret har Rosa knoklet med billetto lister og jeg har 
lavet sanghæfter og været ”billet-kontrollør” ved indgangen.  Det sidste 
har været en stor fornøjelse og har hjulpet mig til at kunne sætte navn på 
en stor del af menigheden.  Det vil dog sige kun den del af menigheden, 
som har vovet sig ind i kirken i pandemi-tiden.  Nu håber vi, at det snart 
bliver muligt at åbne alle rækkerne i kirken, så alle kan føle sig velkomne 
og trygge til messerne.

Vi skal også i gang med menighedsarrangementer, og de første er allerede 
planlagt og programsat:

Lørdag den 5. juni kl. 14.30. 

På opdagelse i troen. Andreas Rude 
præsenterer sin bog ”Napoli, liv, død 
og mirakler”. Da emnet er pizzaens 
hjemby, vil der blive serveret pizza 
og vin. Så kan vi også fejre Grund-
lovsdagen og dermed religionsfrihe-
dens dag.

Søndag den 6. juni 

er det Kristi Legems- og blods fest, 
og da det samtidig er vor kære, 
dygtige domorganists 75 års fød-
selsdag vil vi efter messen fejre 
ham ved en reception i menigheds-
salen eller i haven alt efter vejrud-
sigten og forsamlingsforbud.
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Onsdag den 9. juni kl. 09.00 
KÆK skovtur for de ældre. Turen går i år til Hornsherred, hvor vi skal 
se Draaby kirke og fejre messen der. Frokost indtages på Gerlev kro evt. 
efter et besøg i Gerlevparken, hvis roserne ellers er sprunget ud til den tid. 
Afslutningsvis besøger vi Jægerspris slot.

I sommerens løb vil vi kunne holde kirkekaffe i haven, når vejret tillader 
det, og i august håber vi at kunne genoptage kirkekaffe i menighedssalen.

I august skal 2020-21 holdet af første kommunionsbørn og firmandhol-
det omsider til førstekommunion og til firmelse, og næste års børn og 
unge skal indskrives til undervisning i begyndelsen af september: 
Første kommunionsbørns forældre mødes til indskrivning og informati-
onsmøde mandag den 6. september kl. 19.00 i menighedssalen, Bredgade 
69 A.

Kommende firmander med forældre mødes til indskrivning og informa-
tion tirsdag den 7. september kl. 19.00 i Menighedssalen, Bredgade 69 A.
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Lad os håbe på, at undervisningen af de nye hold forløber planmæssigt 
og normalt i den kommende sæson. Og lad os hjælpe med til at fremme 
genåbningen ved at overholde alle Søren Brostrøms regler om afstand, 
håndvask og test.

Præstevielse af vores diakon Filip Mikic finder sted lørdag den 18. sep-
tember i Sankt Knud Lavards kirke.

God sommer og på gensyn!
 Ulla, menighedsrådsformand og sakristan

La comunidad de los feligreses hispanohablantes en Copenhague es 
un grupo de personas que buscan crecer en la fe en Cristo. Gracias 
a nuestras actividades espirituales, nuestro grupo fortalece su vida 
por el contacto con la gracia de Dios como todos los miembros de 
la Iglesia Católica. Hoy queremos presentar, por medio de boletín 
parroquial, lo que vivimos en este tiempo actual.

Aunque había limitaciones de las personas que podían asistir en la 
misa, igual la hemos celebrado cuando se abrió el templo, buscando 
en Jesús sacramentado una esperanza para nuestras familias. 
Hemos experimentado el miedo y tristeza por el distanciamiento 
pero también la fortaleza por la oración cuando rezábamos por los 
que habían sufrido dificultades. Hemos aprendido, en poco tiempo, 
nuevas formas de comunicación que ayudaban de no olvidarse de los 
otros. Hemos mantenido las posibles formas de nuestra pastoral en 
los últimos meses.

En la celebración nos ayuda como antes el Boletín Litúrgico 
para cada domingo que usamos durante la misa. Está disponible 
también en la página de la comunidad hispanohablante en internet 
(https://pastoralhispana.litespot.org). Así los que no pueden venir 

Fra den spanske menighed:
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personalmente a misa tienen una guía litúrgica para el domingo. 
También nuestro grupo bíblico paso de las reuniones en persona hacia 
los encuentros en la red. Aunque no somos muchos pero durante, 
ya quizás dos años, se acercaron a nosotros más de 30 personas que 
compartieron su experiencia de vida con Dios. No es solo el estudio de 
la Palabra de Dios sino también una oportunidad de dar testimonio 
de la espiritualidad.

Y eso es lo esencial de nuestra pastoral que es un lugar y espacio 
para los que vienen a Dinamarca y todavía no se sienten cómodos en 
nuevo lugar y buscan un acogimiento en su propio idioma y cultura. 
Nuestra comunidad trata de brindarles en “la tierra nueva” una 
acogida, amistad y acompañamiento. Espiritualmente lo hacemos 
en el tiempo de Adoración del Santísimo Sacramento, la confesión 
sacramental, el rosario rezado en grupo, visita de un enfermo. Pero 
también por el encuentro personal nos formamos, por ejemplo en un 
ensayo de un canto y música, a veces un café en grupo pequeño o 
una charla para expresar sus preocupaciones y esperanzas. Nuestra 
comunidad se expresa en la universalidad de la Iglesia que es de todos 
los pueblos y naciones que adoran al mismo Padre Dios.

Muchos que buscan información sobre la pastoral y necesitan 
completar sus papeles se encuentran con la secretaria parroquial que 
habla también español, igual como el párroco, y se sienten contentos 
de su ayuda. Y en el templo ubicado en la zona bien central de la 
ciudad muchos se identifican con este lugar donde se vive encuentro 
con Dios.

Agradecidos por este espacio de fe sabemos que mucho depende de la 
oración. Nos encomendamos entonces a nuestro Salvador en este año 
Jacobino para que nos ayude a peregrinar adelante con esperanza.

p. Jacek Stanisławski CSsR
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Den spansktalende menighed i København er en gruppe af personer, 
der søger at vokse i troen på Kristus. Tak til vores åndelig aktiviteter 
styrker vores gruppe sit liv ved kontakt med Guds nåde, som 
medlemmer af den katolske kirke. Vi vil gerne præsentere via vores 
menighedsbulletin, hvad vi oplever i denne nuværende tid.

Selvom der var begrænsninger for de mennesker, der kunne deltage i 
messen, har vi fejret Gudstjenester hvergang Katedralen blev genåbnet. 
Vi har sat vores familiens håb i Jesus nadveret. Vi har oplevet frygt og 
sorg på grund af den sociale afstand, men vi har også oplevet styrken 
via, når vi bad om dem, der havde oplevet vanskeligheder. 

Vi har lært på kort tid nyt former for kommunikation, der hjalp med 
ikke at glemme andre. 

Vi har også opretholdt de mulige former for vores pastoral pleje i de 
seneste måneder. I søndagens gudstjenester hjælper os vores liturgi-
ske bulletin, som vi bruger under messen. Bulletinen også tilgæn-
geligt på den spansktalende menighedshjemmeside på internettet 
(https://pastoralhispana.litespot.org). 

Så alle dem, der ikke kan komme personligt til messen, har en 
liturgisk guide om søndagen. 

Vores bibelske gruppe flyttede fra ansigt til ansigt møder til virtuelle 
møder. 

På trods af ikke at have været mange deltagere i de næsten to år af 
gruppens eksistens, blev vi kontaktet af ca. 30 mennesker, der delte 
deres livserfaring om og med Gud. 

Gruppen handler ikke kun om studiet af Guds ord, men også også en 
mulighed for at vidne om åndelighed.

Og det er essensen af vores pastoral pleje: At være et sted og rum for 
dem der kommer til Danmark og føler sig ikke helt tilpasset i deres 
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nye land og leder efter en åndelig rum på deres eget sprog og kultur. 
Vores menighed forsøger at give dem en velkomst, venskab og 
ledsagelse i "det nye land".

Åndeligvis gør vi det via vores ugentlige Sakramental Tilbedelse, 
via tilståelsen nadver, rosenkransens bønsgruppe og besøg af syge 
personer.

Men også gør vi via personlige møder, for eksempel i møder til 
foreberedelse af sang og musik, nogle gange ved at tage kaffe i en lille 
gruppe, for at tale og udtrykke de personlige bekymringer og håb. 

Vores menighed udtrykker den universalitet af den Katolske Kirke, 
der tilhører alle folk og nationer, som tilbeder den samme Fader, Gud.

Mange, der leder efter information om pastoral pleje eller har brug 
for at færdiggøre deres papirer konatker menighedssekretæren, som 
også taler spansk, ligesom vores Sognepræst, og de føler sig tilfredse 
med deres hjælp. 

Da Katedralen er placeret på et meget centralt område af byen 
identificerer mange sig med et sted, hvor de kan have et personligt 
møde med Gud.

Vi er taknemmelig for dette trosområde og ved, at meget af det 
afhænger af bøn.
Vi betror os til vores Frelser i dette Jacobin-år, så Han kan hjælpe os 
med at vandre frem med håb.

p. Jacek Stanisławski CSsR
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Oliemessen 30.03.2021
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Kalender Sankt Ansgars Kirke 

JUNI

Lørdag 5. 14:30 På Opdagelse i Troen.  Menighedssalen: ”Liv, død og mirakler i 
  Napoli” v/Andreas Rude. 

Søndag 6. 10:00 Søndags højmesse med efterfølgende reception for organist Rolf 
  Tönshoff i anledning af 75 års fødselsdag og 40 år som organist i 
  domkirken. 

Onsdag 9.   9:00 KÆK skovtur til Hornsherred.  
  Tilmelding senest 6. juni: ue@sanktansgar.dk.

JULI

Søndag 3. 17:00 Messe med fejring af Pastor Lars Messerschmidts 60 års 
  præstejubelæum med efterfølgende reception i menighedssalen.

AUGUST

Lørdag 14. 10:00 Firmelse.  KUN adgang for firmanderne og deres familier. 
 13:00 Firmelse.  KUN adgang for firmanderne og deres familier. 

Lørdag 28. 10:00 Børnenes første hellige kommunion. 

Sakramental tilbedelse hver onsdag kl. 16.00-17.00. 
Skriftemål efter aftale med præsterne. 
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Kirkens kontonummer

Sankt Ansgars Kirke               Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 538 124

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

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.  Prøv derfor venligst at ringe igen senere da, hverken kirkens 
eller præsternes mobiltelefoner bruger telefonsvarer eller sms.  
Ring derfor bare igen lidt senere.

Påskenats on-line messe i den tomme kirke



   
Kirkens 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

   

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

Kontakt 44 51 73 37

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


