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Sankt Ansgars Kirke

Som Peter siger: ”Gud gør ikke forskel på nogen” (AG10:34).  

Der må ikke være forskelsbehandling i Guds navn.  Diskrimination er 
også en synd blandt os, hver gang vi begynder at sige ’Vi er de rene, vi er 
de udvalgte, vi tilhører denne bevægelse, der ved alt, vi er……’     Nej!  Vi 
er Kirken, os ALLE SAMMEN”.

Uddrag fra Pave Frans tale: To the Faithfull of the Diocese of Rome.  
Paul VI Audiens Sal, lørdag, 18. september 2021.
(Oversat fra engelsk af Bente Lazare.)

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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Kære venner, 
Advent er lige begyndt, og i år kan vi virkelig glæde os til at træde ind i 
Adventstiden. Efter en lang tid med corona, ser det ud, som om vi igen 
kan få lov til at holde Jul, sådan som vi plejer at gøre.  Det er jo godt.  Vi 
må huske, at det med at samles og sammen fejre julen ikke bare er noget 
vi Gør, men noget vi Er.

At tale om Advent er at tale om en forventning, det handler om at vente 
på nogen, der vil bringe os en stor nyhed.  Det er netop den gode nyhed, 
der ændrer vor måde at vente på.  Adventstiden handler ikke om at nå 
frem til Jul og så er vor rejse til ende. Nej, slet ikke! Advent hjælper os 
til at være en del af Guds frelses plan, den Gud som Julenat åbenbare sig 
i fattigdom og kærlighed, for at vi kan være vidner til et vidunderligt 
mirakel: Gud er blevet Menneske. Men det er kun første stop på vor 
rejse, Julen vil hjælpe os til at forsætte vor rejse mod evigheden, til 
Gudsriget, til det evige liv der bliver givet til alle, der tror på Ham. 
Derfor er Adventstiden håbets tid.

Vor måde at vente på er præget af tillid til den Gud, der kalder os og 
elsker os.  For selv om vi venter Hans komme, oplever vi, at Han allerede 
er os nær, og det bringer håb og glæde i vore hjerter.

Vi venter aldrig siddende, vi venter i bevægelse, vi venter, mens vi prøver 
at være i forbindelse med så mange som muligt for at smitte dem med den 
kærlighed, der kommer fra Gud og for at hjælpe alle, vi møder, med at 
rette deres blik mod Himlen og til at se vor Frelser, der kommer os i møde.

Sådan skal vi leve i Adventstiden, sådan skal vi leve i Julen, sådan kan vort 
liv være et intimt fælleskab med Ham, der kommer og allerede er her.

Jeg ønsker jer en velsignet Advent, en Glædelig Jul og et liv fyldt af Guds 
Kærlighed.
p. Marcos

Præsten skriver
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Kulturnat 15. oktober.

Vi havde mange gæster hele aftenen, men især den Gregorianske Sang 
af vort kor tiltrak opmærksomhed og megen ros.  Et stor tak til koret 
og Rolf.

En lille flok lytter opmærksomt til sognepræst Jacob Ørsted fortælle om 
Garnisionskirken i På opdagelse i Troen d. 2. Oktober.
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SANKT ANSGARS KIRKE 

Kære menighed
Som I allerede ved, hedder jeg Kamil Brogowicz og er jeres ny anden-
præst.  Jeg er født i Polen den 22. februar 1986 og har levet i min hjemby, 
Warszawa, indtil jeg i oktober 2005 kom til Danmark og begyndte på 
Præstekollegiet “Redemptoris Mater”. Jeg har en storebror Adam, som 
er gift og har børn – de bor i Warszawa.  Begge mine forældre, Krzysztof 
og Ewa, er gået bort.

Det var i 2005, at jeg forstod, at Gud kalder mig til at blive præst.  Mine 
planer var anderledes – jeg skulle være matematikker.  Jeg takker Gud 
for, at Han har hjulpet mig at forlade mine planer og følge hans kald.  
Det er absolut det bedste, der er sket i mit liv.

I løbet af min forberedelse til præstegerning har jeg lært meget takket være 
de mange forskellige erfaringer, som jeg kunne opleve.  Ud over de filoso-
fiske og teologiske studier, har jeg været i praktik i Skt. Albani menighed i 
Odense og i Skt. Mariæ i Aalborg. 2,5 år har jeg tilbragt i mission i Colom-
bia og kortere perioder i de nordiske lande.  Det sidste år af mine studier 
har jeg tilbragt i Rom.  Alle disse oplevelser samt alt det, jeg har lært ved 
at vokse op i Polen, er Guds store gaver.  Jeg kan tydeligt se, at Han har 
skænket mig dem alle sammen for, at jeg kan tjene Ham og Kirken bedst.
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Den 1. oktober 2016 blev jeg viet til diakon og den 10. juni 2017 til præst.  
Siden da har jer været andenpræst i Skt. Josefs Sogn på Lolland-Falster, 
indtil den 1. oktober i år, da jeg blev udnævnt til andenpræst ved Skt. 
Ansgar Domkirke. Og her begynder en ny del af historien…

I denne lille præsentation kan jeg ikke skrive alt. Det glæder mig, at vi 
allerede er begyndt at lære hinanden at kende personligt

Bed for mig – jeres støtte i bønnen har jeg meget brug for. Tak!

Jeres andenpræst Kamil

Jeg hedder Daniel Steiner Ebert og tjener nu som diakon her i Sankt 
Ansgar Domkirke. 

Jeg blev diakonviet d. 18. september i Sankt Knud Lavard kirke, som 
er min sognekirke.  Jeg er opvokset i Virum Sorgenfri og har boet der 
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det meste af mit liv. Jeg er opvokset katolsk, og kom i en ret ung alder 
til at være opmærksom på at Gud nok kaldte mig til at gå denne vej, 
men grundet det faktum at det jo nogen gange er svært at være men-
neske måtte jeg gå en meget lang vej som varede en del år før jeg kunne 
komme her til vor jeg er i dag. 

Før jeg begyndte på præsteseminariet, var jeg på pædagogseminariet og 
har arbejdet i skole og sfo i ca. 7 år, men så kom tiden i 2015 da jeg tog 
afsted på præsteseminariet. Den første del af uddannelsen som er en ba-
chelor i filosofi, samt en masse praktiske ting og sager, tog jeg i England, 
Sutton Coldfield, lige ude for Birmingham. 

Efter jeg havde læst der, havde jeg et pastoral år her hjemme i Danmark, 
primært i Aalborg ved Sankt Mariæ sogn men også lidt rundt omkring 
andre steder. 

Efter det tog jeg min teologi i Rom, som jeg studerede på ”The Pontifi-
cal University of Saint Thomas Aquinas” bedre kendt som ”The Angeli-
cum” som er drevet af Dominikaner ordenen, som underviser i klassisk 
Thomistisk teologi der. Da studierne der var afsluttet, kom jeg så hjem 
og så er resten vist historie, som man siger. 

Det har været en velsignelse for mig at komme tilbage til domkirken, for 
det var her jeg startede mine forberedelser til præstekaldet, for efterhån-
den mange år siden, og nu ser det ud som om at jeg også kommer til at 
afslutte mine forberedelser her.  

I skrivende stund, har jeg allerede været i menigheden en tid, så jeg har 
mødt nogle menighedens medlemmer, men jeg glæder mig til at møde 
dem af jer jeg ikke har fået hilst på endnu. 

Bed meget og lev helligt!
Daniel Steiner Ebert  
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HUSK NU AT SIGE TAK! – FOR I ÅR
Vi siger tak utallige gange om dagen, men nogle gange glemmer vi at 
sige det, hvor vi har mest grund til det.  En af de dage i året, hvor vi 
mest skulle takke hinanden og Vorherre er måske netop nytårsaften, 
årets sidste eucharista – taksigelse.  I mine første år som katolik (for 45 
år siden) husker jeg, at kirken nytårsaften var fyldt af mennesker og det 
var en meget højtidelig og festlig messe.  Det er stadig højtideligt, og 
der bliver sunget ”Vær Velkommen Herrens år” og mere - men noget af 
det festlige er gået tabt, fordi så få finder vej til kirken nytårsaften.  Vi 
ved, at alle skal se HM Dronningens nytårstale kl 18, men de fleste af 
menighedens medlemmer bor vel ikke over en times afstand fra kirken?  
Juleaften kl 16 er kirken fyldt af op mod 500 mennesker og den aften 
foregår der jo også andet derhjemme.  Så hvor ville jeg ønske, at mange 
festklædte mennesker begyndte nytårsfejringen i kirken med at takke 
Gud for året, der gik og hilse på hinanden ved udgangen med et:  ”Tak 
for i år – og godt Nytår”. 

Jeg håber at se mange af jer den 31. december kl. 16.00 ,- men siger til jer 
alle: Tak for i år.- Glædelig jul og godt nytår!

Ulla Elmquist
mr. formand og især sakristan

PÅ OPDAGELSE I TROEN
Forårets program:

5. februar: Sebastian Olden-Jørgensen, Katolikker under Enevælden
5. marts: Biskop Czeslaw Kozon: Den synodale proces
2. april: Rolf Tönshoff: Lær at synge påsketidens gregorianske messe
7. maj:  Daniel Steiner Ebert: Hvordan bliver man præst?

Alle gange kl. 14.30 i Menighedssalen, Bredgade 69 A
Bemærk at der ikke er "På opdagelse.." i januar 2022.
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Reception afholdt efter Filips første messe 19. September 2021.
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Kalender Sankt Ansgars Kirke 

DECEMBER:

Lørdag 4. 14:30 På Opdagelse i Troen.  Menighedssalen: ”Om biskop Eskild af  
  Lund" ved prof. Mia Münster-Swensen (RUC)

Lørdag 11. 14:30 Familielørdag i menighedssalen

Søndag 12. 10:00 Familiemesse med Lucia-optog

Onsdag 15. 11:00 KÆK-messe og adventsfrokost i menighedssalen.  
  NB: tilmelding nødvendig. 

Fredag 24. 16:00 Familiejulemesse

Fredag 24. 23:30 Julekoncert.  Kirken åbnes kl. 23:00.

Fredag 24. 24:00 Julemidnatsmesse ved biskop Czeslaw.

Lørdag 25. 10:00 Juledagspontifikalmesse ved biskop Czeslaw

Søndag 26. 10:00 Højmesse den Hellige Families fest

Fredag 31. 16:00 Taksigelsesmesse

JANUAR:

Lørdag 1. 17:00 Jomfru Maria, Guds Moder (Ingen messe kl. 10:00)

Søndag 2. 10:00 Højmesse – Hellige Tre Konger

Tirsdag 4. 19:00 Voksenkatekese med p. Kamil

Søndag 9. 10:00 Herrens Dåb familiemesse

Lørdag 15. 14:30 Familielørdag

Tirsdag 18.19:00 Voksenkatekese med diakon Daniel Ebert

Torsdag 20.18:30 Kirkevandring som begynder i Sankt Pauls Kirke, Nyboder

Onsdag 26. 15:00 KÆK-messe i kirken og kaffe i menighedssalen

Søndag 30. 16:30 Sankt Ansgars fest og festvesper kl. 16:30 med reception

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

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke

Ulla Elmquist - formand
John Rosing - næstformand.
Stine Rørbæk – sekretær, medlem af   
             Pastoralrådet 

Roch Rutondiye
Margarethe Stelsberg
Frandina Olivo
Pastor Marcos Romero Bernus
Pastor Kamil Brogowicz

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.

FEBRUAR:

Tirsdag 1.  19:00 Voksenkatekese med p. Kamil

Lørdag.5. 14:30 På opdagelse i troen

Søndag 6. 10:00 Kyndelmisse

Tirsdag 15. 19:00 Voksenkatekese med diakon Daniel Ebert

Lørdag 19. 14:30 Familielørdag

Onsdag 23. 15:00 KÆK-messe i kirken og kaffe i menighedssalen

Søndag 27.  10:00 Højmesse og efterfølgende fastelavnsfest



   
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:
 Kamil Brogowicz, tlf. 50 10 92 82, kkb@katolsk.dk
 
 Præst for spansktalende:  
 Jacek Stanislawski CssR tlf. 50 28 91 48, ojacastan@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 2022.


