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Szent Albán Anglikán Templom, Koppenhága
A Szent Albán templom, Dánia egyetlen anglikán (püspöki) temploma,
1887-ben lett felszentelve. Addig az angol nyelvű keresztények
Koppenhága és Helsingør város különböző bérelt csarnokaiban
gyülekeztek imádságra. A templom az Anglikán Világközösség része,
amit a Canterburyi érsek vezet és az Európai Egyházmegyéhez tartozik.
A szertartás Anglia Egyházának megfelelően zajlik.

A templom építése
A templom 1885 és 1887 között épült fel 30 évnyi eltökéltség, kemény munka és
adománygyűjtés után. A templom építéséhez a Királyi Palotához közeli területet
Alekszandra hercegnő (1844−1925), aki IX. Keresztély dán király (1818−1906) lánya volt, és
férje Eduárd walesi herceg, a későbbi VII. Eduárd brit király segítségével sikerült elnyerni.
Eduárd herceg élénk érdeklődést tanúsított a projektben, és elnöke lett a londoni
adománygyűjtő bizottságnak.
A hercegnő 1885 szeptember 19-én fektette le az alapkövet a herceg, IX. Keresztély király
és Lujza királyné, az orosz cár és cárnő (Alekszandra testvére) és a görög valamint más
skandináv királyi családok tagjai társaságában, akik két évvel később visszatértek, hogy
tanui legyenek a templom 1887 szeptember 17.-ei felszentelésének.

A templom külseje
A Szent Albán jó példája a viktoriánus kori ‘korai angol‘ gótikus építészetnek. A
viktoriánus templom építész Sir Arthur Blomfield tervezte és a dán építész professzor L.
Fenger felügyelte a kivitelezést. Az angol megjelenés ellenére a legtöbb építőanyag
Dániából való. A faragott kőberakás Faxe városi mészkőből származik és a külső falakat
Stevns-ből szállított hasított kovakővel borították, mindkét helység dél Sjælland-on
található. A torony teteje a svéd ölandi vágott kőből épült. A többi tetőszerkezetet
Broseley cserepek fedik Shropshire megyéből. A gyenge talajszerkezet miatt a templom
oszlopokra épült és mivel a kripta padlója a talajvíz szintje alatt van, így egy szivattyúval
tartják szárazon.

A belső tér
Emléktárgyak és üvegmozaik ablakok hozzáadásán kívül a templom épülete 1887 óta
nagyon keveset változott. Az elektromos világítást és központi fűtést az 1930-as évek
elején vezették be. A belső falfelületek és szegélyek Faxe városból eredő fehér mészkőből
vannak. A járólapokat a Stafford megyei Campbell Tile cég adományozta. A keresztkút (az
ajtónál elhelyezve, hogy keresztséggel üdvözölje a tagokat), a szószék és az oltár mögötti
díszfal égetett agyagból készültek a londoni Doulton & Co ajándékaként.

Az orgonát 1887-ben építette a londoni J.W. Walker és Fia és máig az eredeti szekrény
borítja. A durhami Harrison & Harrison restaurálta 2004/5-ben és ugyanekkor 1480-ra
bővítették a sípok számát. A torony harangjai is eredetiek, a nyolc darab Harrington
csőharang 1887-ben telepítve (a torony méretei miatt). 2013-ban ezek hét másik
ugyanabból az évből származó Harrington haranggal lettek kiegészítve. A harangokat a
szertartások előtt és után szólaltatják meg; ezen kívül jelzik a negyedórákat és különböző
dallamot játszanak minden egész órában.
A festett üvegablakok három különböző időszakból származnak. A templom fő részében
viktoriánus koriak és a londoni Heaton, Butler and Bayne készítette őket 1887 és 1901
között. Az oldalfolyosó ablakait az Alekszandra emlék részeként Geoffrey Webb
készítette el az 1920-as évek végén, és az oldalkápolna ablakát Viggo hercegnő emlékére
1971-ben készítette egy helyi cég. A viktoriánus kori ablakokat 2011/12-ben egy nagyobb
állagmegőrzési projekt keretében teljesen újraólmozták és megtisztították.

Szent Albán
A templomot Szent Albánról nevezték el, aki Anglia első mártírja (Kr. u. 303 körül). Albán
egy római katona volt, aki elbújtatott egy papot üldözői elől. Albánt annyira meghatotta a
pap tanítása, hogy amikor a katonák megérkeztek érte, magára öltötte a pap ruháit és
saját magát adta fel helyette. Megpróbálva és halálra ítélve kijelentette “Tisztelem és
imádom az igaz és élő Istent, aki mindent megteremtett.” Albán hitét és bátorságát látva
a pap is feladta magát. A legenda szerint Albán földi maradványait a Szent Mária és Szent
Albán templomába szállították Odense-be, Dánia, ahol Szent Albán nevét máig nagy
tisztelet övezi.
További információ a templomról és egy tájékoztató található ‘Szent Albán Története és
Kalauz’ füzetben a templom bejáratánál.

Ma
Nemzetközi és befogadó templom csoport vagyunk, akik amellett, hogy anglikán püspöki
hagyományoknak megfelelően imádjuk Istent, szívesen látunk minden keresztény
hagyomány szerint élő embert, akárcsak azokat akik hitet keresnek Istenben. Jelenleg a
gyülekezet tagjai 22 különböző országbeliek és a templomnak és szertartásainknak
nyaranta sok látogatója van. Van egy másik gyülekezet is Aarhus-ban, ami évente nyolc
alkalommal jön össze a Møllevangs templomban.
Ha van ideje mielőtt elmenne, van lehetőség gyertyagyújtásra és imádságra vagy ima
igényét kifejezheti az erre szolgáló könyvben a templom oldalkápolnájában.
Mivel a templomot anyagilag sem az Egyesült Királyság sem Dánia nem
támogatja, bármilyen hozzájárulást szívesen fogadunk.
Ilyen felajánlásra kihelyeztünk egy tálat és egy fali széfet a kijáratnál.
Köszönjük, hogy meglátogatta a Szent Albán templomot.
Isten áldását kívánjuk és reméljük, hogy ismét ellátogat hozzánk.
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