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Skt. Albans anglikanske Kirke, Kjøbenhavn
Skt. Albans Kirke – den eneste anglikanske (episkopale) kirken i
Danmark – ble innviet i 1887. Inntil da møttes engelsktalende kristne til
gudstjeneste i leide lokaler i Kjøbenhavn og Helsingør. Skt. Albans Kirke
er en del av det verdensomspennende anglikanske kirkesamfunnet, som
ledes av erkebiskoppen av Canterbury og er beliggende i Europas Stift.
Liturgien er den samme som i Church of England.

Budowa Kościoła
Po 30 latach determinacji, ciężkiej pracy i pozyskiwaniu środków pieniężnych, kościół
został wybudowany w latach 1885 - 1887. Położenie kościoła w pobliżu Pałacu
Królewskiego, zawdzięcza się pomocy Księżniczki Aleksandry (1844 - 1925), córki króla
Danii - Christiana IX (1818 - 1906), i jej męża Edwarda, księcia Walii, późniejszego króla
Anglii - Edwarda VII. Książę Edward wykazał szczególne zainteresowanie projektem,
stając na czele londyńskiego komitetu pozyskującego fundusze.
Kamień węgielny pod budowę kościoła został położony 19 września 1885 roku przez
księżniczkę Aleksandrę i jej męża. W uroczystości wzięli udział król Christian IX i
królowa Ludwika, car i carowa Rosji (siostra Aleksandry), oraz członkowie greckich i
skandynawskich rodzin królewskich, którzy również, dwa lata później, byli świadkami
konsekracji kościoła 17 września 1887 roku.

Wygląd zewnętrzny Kościoła
Kościół św. Albana jest doskonałym przykładem wiktoriańskiej wczesnej architektury
gotyckiej. Został zaprojektowany przez słynnego wiktoriańskiego architekta Sir Arthura
Blomfielda i zbudowany pod nadzorem duńskiego architekta profesora L. Fengera. Mimo
typowego angielskiego wyglądu kościoła, większość materiałów budowlanych pochodzi z
Danii. Kamienne okładziny wykonano z wapienia z Faxe, ściany zewnętrzne wyłożone są
głazami skalnymi ze Stevns. Wieżę zbudowano z granitu z Olandii w Szwecji. Dach jest
pokryty dachówkami z Broseley z Shropshire. Ze względu na charakter podłoża, kościół
został zbudowany na palach. Podłoga krypty znajduje sie poniżej poziomu lokalnych wód
gruntowych, a jej sucha powierzchnia jest utrzymywana przy pomocy automatycznych
pomp.

Wnętrze Kościoła
Oprócz tablic pamiątkowych i okien wnętrze kościoła nie zmieniło się wiele od 1887 roku.
Na początku 1930 roku zainstalowano oświetlenie elektryczne oraz centralne ogrzewanie
Ściany wewnątrz kościoła są z białego wapienia z Faxe. Płyty podłogowe zostały
przekazane przez firmę Campbell z Staffordshire. Chrzcielnica (znajdująca się przy
drzwiach wejściowych), ołtarz i ambona pokryte terakotą i wyrobami z Doulton są darem
firmy Doulton & Co z Londynu.
Organy kościelne zostały zbudowane przez J. W. Walker & Sons Ltd w Londonie w 1887
roku i nadal znajdują się w oryginalnej obudowie. W latach 2004 - 2005 zostały one

odrestaurowane przez firmę Harrison & Harrison w Durham oraz rozbudowane do 1480
piszczałek. Dzwony na wieży kościelnej to oryginalny zestaw ośmiu dzwonów rurowych
Harringtona, zostały zawieszone w 1887 roku (wieża nie została zaprojektowana dla
dużych dzwonów). W 2013 roku siedem nowych dzwonów również wykonanych przez
firmę Harrington zostało dołączonych. Dzwony te uruchomiane są przed i po mszy, jak
również dzwonią co kwadrans, a co godzinę grają różne hymny.
Witraże w kościele pochodzą z trzech różnych okresów. Okna w głównej części kościoła
to okna wiktoriańskie wykonane w latach 1887 - 1901 w Londynie w pracowni Heaton,
Butler i Bayne, każde ma własny, charakterystyczny styl. Okna w bocznej nawie zostały
wykonane, aby uczcić Księżniczkę Aleksandrę, przez Geoffrey Webba w końcu 1920 roku,
a okno w bocznej kaplicy zostało wykonane na cześć księżniczki Viggo przez lokalną
firmę w 1971 roku. Wiktoriańskie okna były całkowicie odrestaurowane w ramach
projektu konserwatorskiego w latach 2011 - 2012.

Św. Alban
Kościół św. Albana nosi imię pierwszego męczennika Anglii (ok. 303 r. n.e.). Alban był
rzymskim żołnierzem, który dzięki pomocy księdza znalazł w klasztorze schronienie
przed prześladowaniami. Alban był tak zainspirowany naukami księdza, że gdy żołnierze
przybyli w pogoni za nim, założył szaty księdza i dobrowolnie oddał się w ich ręce.
Męczony, a potem skazany na śmierć, oświadczył: "Wielbię i adoruję prawdziwego i
żywego Boga, który stworzył wszystkie rzeczy". Ksiądz był tak poruszony wiarą i odwagą
Albana, że poszedł w jego ślady i oddał się w ręce żołnierzy. Według legendy, relikwie
Albana zostały przeniesione do kościoła Najświętszej Marii Panny i Świętego Albana w
Odense, w Danii, gdzie Święty Alban jest nadal szczególnie czczony.
Więcej informacji o historii kościoła można znaleźć w broszurze "Historia Św Albana i
przewodnik", która jest dostępna przy wejściu do kościoła.

Dzisiaj
Jesteśmy międzynarodową wyłączną rodziną Kościoła, która podczas gdy czci Boga we
wspólnocie anglikańskiej, mile widzi osoby ze wszystkich innych wspólnot
chrześcijańskich, jak również te które szukają pogłębienia wiary w Boga. Obecnie w
naszej kongregacji mamy przedstawicieli z 22 państw, w okresie letnim dołącza do nas
wielu turystów zwiedzających kościół i biorących udział w mszy świętej. Istnieje również
kongregacja w Aarhus, która spotyka się osiem razy w roku w Møllevangs Kirke.
Jeśli masz chwilę czasu, to możesz zapalić znicz i odmówić modlitwę lub pozostawić
prośbę o modlitwę w książce przeznaczonej na ten cel, która znajduje sie w bocznej
kaplicy kościoła.
Ponieważ kościół nie otrzymuje żadnego wsparcia finansowego ze Zjednoczonego
Królestwa lub z Danii, wszelkie dobrowolne datki przyjmujemy z wdzięcznością.
Prosimy o pozostawianie ofiary na talerzyku lub w montowanym sejfie ściennym.
Dziękujemy za wizytę w kościele Św. Albana. Życzymy wszystkiego najlepszego i
mamy nadzieję, że zobaczymy się wkrótce.
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