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Šv. Albano bažnyčia Kopenhagoje
Šv.Albano bažnyčia yra vienintelė anglikonų bažnyčia Danijoje.
Bažnyčia buvo pašventinta 1887 m. Iki tol anglakalbiai krikščionys
mesltis rinkdavosi įvairiose išnuomotose salėse Kopenhagoje ir
Helsingiore (Helsingør). Šv.Albano bažnyčia yra tarptautinės anglikonų
bendruomenės dalis, pavaldi Kanterburio (Canterbury) archivyskupui,
Europos vyskupijai. Bažnyčioje laikomasi anglikonų liturgijos.

Bažnyčios statyba
Bažnyčia iškilo 1885 – 1887 metais po maždaug tris dešimtmečius trukusių apsisprendimų
bei lėšų paieškų. Vietą bažnyčiai netoli Karališkųjų rūmų skirti padėjo princesė
Aleksandra (1844−1925), Danijos karaliaus Kristiano IX duktė ir jos vyras Edvardas, Veslo
pricas, vėliaus tapęs Britanijos karaliumi Edvardu VII. Princas Edvardas noriai ėmėsi šio
projekto ir buvo Londono lėšų pritraukimo bažnyčiai komiteto pirmininku.
Pamatinį akmenį 1885 rugsėjo 19 d. padėjo princesė Aleksandra, lydima princo, karaliaus
Kristiano IX ir karalienės Luizos. Iškilmėse taip pat dalyvavo Rusijos caras bei carienė
(Aleksandros sesuo), Graikijos, Skandinavijos karališkosios šeimos. 1887 rugsėjo 17 d. šie
didikai galėjo stebėti bažnyčios šventinimo iškilmes.

Bažnyčios eksterjeras
Šv. Albano bažnyčia yra puikus Viktorijos laikų „ankstyvojo angliškojo“ stiliaus gotikinės
architektūros pavyzdys. Bažnyčią projektavo anglijos architektas Artūras Blomfieldas,
statybą prižiūrėjo danų architektas profesorius L.Fengeris. Dauguma šios tipiškai
angliškai atrodančios bažnyčios statybai naudotų medžiagų yra iš Danijos: akmeninė
apdaila iš Faxe kalkakmenio, o išorinės sienos – skaldyto akmens iš Stevns, pietinės
Zelandijos. Špilis padarytas iš akmens, atkeliavusio iš Švedijos Olando salos. Stogą dengia
Broseley čerpės, atvežtos iš Šropšyro (Shropshire). Dėl vietinių grunto ypatybių bažnyčia
pastatyta ant polių. Kriptos grindys yra žemiau gruntinio vandens lygio, todėl tenka
siurbliu šalinti vandenį.

Bažnyčios interjeras
Nuo 1887 metų bažnyčios išvaizda beveik nesikeitė, išskyrus įrengtas memorialines lentas
bei memorialinius langus, elektros instaliaciją bei centralinę šildymo sistemą. Pastaroji
buvo įrengta XX a. trečio dešimtmečio pradžioje. Vidinės bažnyčios sienos yra iš baltojo
Faxe kalkakmenio. Grindų plyteles dovanojo Campbell Tile kompanija iš Stafordšyro
(Staffordshire). Bažnyčią puošia terakotinis krikšto indas, sakykla bei dalis altoriaus,
kuriuos dovanojo Londone esanti „Doulton & Co“ kompanija.
.

Vargonus bažnyčioje įrengė „J.W. Walker and Son of London“ 1887 m., jie yra vis dar
tame pačiame korpuse. 2004 m. vargonus restauravo „Durham by Harrison & Harrison“,
jų diapazonas buvo praplėstas iki 1480 vamzdžių. Varpinėje yra aštuoni originalūs
Harrington’o cilindriniai varpai, įrengti 1887 m. (didesni varpai bokšte netilptų). 2013 m.
kolekciją papildė septyni mažesni panašaus laikotarpio Harrington’o varpai. Varpai
skamba prieš ir po mišių, žymi valandos ketvirčius bei kiekvieną valandą skambina
skirtingą melodiją.
Spalvoti bažnyčios langai yra trijų skirtingų laikotarpių. Pagrindinę bažnyčios dalį puošia
Viktorijos laikų langai, kuriuos pagammino „Heaton, Butler and Bayne in London“
kompanija apie 1887-1901 metus. Šoninėje navoje yra princesės Aleksandros memorialiniai
langai, kuriuos XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje pagamino „Geoffrey Webb“
kompanija. Šoninę koplyčią puošia princesės Viggo memorialinis langas, pagamintas
vietinės kompanijos 1971m. 2011-2012 metais vykdant konservaciją Viktorijos laikų langai
buvo išvalyti, pilnai atnaujinti švininiai intarpai.

Šventasis Albanas
Bažnyčia pavadinta Šventojo Albano, pirmojo Anglijos kankinio (g. 303 m.), vardu.
Albanas buvo romėnų kareivis, nuo persekiotojų paslėpęs kunigą. Albaną taip įkvėpė
kunigo mokymas, kad kareiviams atvykus jo suimti, Albanas užsidėjo kunigo mantiją ir
pasidavė. Pasmerktas myriop jis suškuko „Aš šlovinu ir garbinu tikrąjį gyvajį Dievą,
visatos kūrėją“. Kunigas, įkvėptas Albano tikėjimo ir drąsos taip pat pasidavė. Anot
legendos, Albano relikvijos ilsisi Šv. Marijos ir šv. Albano bažnyčioje Odensėje, kur
Albano vardas vis dar labai garbinamas.
Išsamiau apie bažnyčios istoriją gali rasti buklete „Šv.Albano istorija ir vadovas“, kurį
rasite prie įėjimo į bažnyčią.

Šiandien
Esame tarptautinė bažnytinė šeima, šlovinanti Dievą pagal anglikonų apaštališkąją
tradiciją bei esanti atvira visiems krikščionims, taip pat ieškantiems tikėjimo į Dievą.
Mūsų kongregacijoje šiuo metu yra atstovai iš 22 šalių, vasarą bažnyčioje lankosi bei jos
paslaugomis naudojasi daug turistų. Orhuso (Aarhus) mieste esanti kongregacija renkasi
aštuonetą kartų per metus Møllevangs Kirke.
Jei turite galimybių ir laiko, prieš išeidami uždekite žvakutę, pasimelskite ar palikite
maldos prašymą šoninėje koplyčioje esančioje knygoje.
Kadangi bažnyčia negauna jokios finansinės paramos nei iš Jungtinės Karalystės
nei iš Danijos, todėl su didžiausia pagarba priimama kiekviena savanoriška auka.
Aukas galite palikti aukų lėkštėje arba sieniame vestibiulio seife.
Ačiū, kad apsilankėte šv.Albano bažnyčioje.
Būkite palaiminti ir tikimės Jus vėl greitai čia pamatyti.

