ROMANIAN

Biserica Anglicană Sfântul Alban, Copenhaga
Biserica Sfântul Alban a fost sfințită în 1887, fiind singura biserică
anglicană (episcopală) din Danemarca. Pană la acea dată, creștinii
vorbitori de engleză trebuiau să meargă să se roage în diferite locașuri
închiriate în Copenhaga și Elsinore (Helsingør). Biserica Sfântul Alban
este în dioceza Europei și aparține confesiunii anglicane internaționale,
fiind condusă de către arhiepiscopul de Canterbury. Liturghia este
aceeași, care se ține și în bisericile din Anglia.

Construirea Bisericii
După aproximativ 30 de ani de determinare, eforturi susținute și strângere de fonduri,
biserica a fost construită între anii 1885 și 1887. Locul bisericii, situat lângă Palatul Regal,
a fost obținut grație Prințesei Alexandra (1844-1925), fiica regelui Christian al IX-lea al
Danemarcei (1818-1906), și al soțului ei Edward, Prinț de Wales, mai târziu Regele Edward
al VII-lea al Marii Britanii. Prințul Edward a arătat un viu interes acestui proiect, fiind
Președintele comisiei de strângere a fondurilor din Londra.
Prințesa a așezat prima piatră la temelia bisericii pe 19 Septembrie 1885, fiind insoțita de
Prinț, Regele Christian al IX-lea și Regina Louise, Țarul și Țarina Rusiei (sora Alexandrei),
precum și de membri ai casei regale din Grecia și ai altor case regale scandinave, toți
aceștia revenind 2 ani mai târziu, pentru a fi martori la sfințirea bisericii care a avut loc pe
17 Septembrie 1887.

Exteriorul Bisericii
Biserica St Alban constituie un minunat model de arhitectură victoriană din perioada
timpurie a goticului englez. Ea a fost proiectată de Sir Arthur Blomfield, arhitect de
biserici victoriene, și construită sub supravegherea arhitectului danez, Profesor L. Fenger.
În ciuda aspectului englezesc pronunțat al bisericii, majoritatea materialelor folosite la
construcție sunt daneze. Astfel, piatra de calcar necesară construcției a fost adusă din
Faxe, iar zidurile exterioare au fost placate cu cremene adusă din Stevns, orașe situate în
partea sudică a regiunii Sealand. Turnul bisericii este construit din piatră cioplită adusă
din Suedia, din provincia Öland, iar acoperișul este placat cu țigle aduse din orașul
Brosley din Anglia, districtul Shropshire.
Din cauza naturii solului, Biserica a fost construită pe piloți, pardoseala criptei situânduse sub nivelul pânzei de apă freatica. Aceasta este menținută uscată cu ajutorul unor
pompe de evacuare automate.

Interiorul Bisericii
In afara înzestrării cu obiecte și vitralii comemorative, precum și a instalării iluminatului
electric și a sistemului de încalzire centrală de la începutul anilor 1930, cladirea bisericii a
suferit intervenții minore din 1887 până astăzi. Suprafețele pereților interiori și stucaturile
sunt din piatră albă de calcar din Faxe. Plăcile ceramice de pe pardoseală au fost donate de
compania Campbell Tile din districtul Staffordshire. Literele de pe frontispiciu, care urează
bun venit enoriașilor întru credința baptistă, precum și amvonul și catapeteasma, sunt din
teracotă și din diferite materiale, donate de compania „Doulton & Co” din Londra.

Orga bisericii a fost construită de „J.W. Walker and Son” din Londra în 1887 și se
pastrează încă în cutia ei originală. Între anii 2004 – 2005 orga a fost restaurată în orașul
Durham de către compania „Harrison & Harrison”, care a extins registrul sonor la 1480 de
tuburi. În turnul bisericii se afla un set original de opt clopote tubulare marca
„Harrington” instalate în 1887, construcția turnului nefiind concepută pentru instalarea
unor clopote mai mari. În 2013 s-au mai adăugat incă șapte clopote tubulare, construite
tot de compania „Harrington” la o dată similară cu a celor originale. Clopotele sună
inainte și după efectuarea serviciilor religioase. Sfertul de ora este de asemenea, marcat
prin bătăi, iar ora fixă prin diferite imnuri religioase.
Ferestrele cu vitralii comemorative sunt din trei perioade diferite. Astfel, ferestrele din
zona centrală a bisericii sunt în stil victorian și au fost realizate de compania „Heaton,
Butler and Bayne” din Londra, în perioada 1887 – 1901. Ferestrele din culoarul lateral au
fost realizate de Geoffrey Webb la sfarșitul anilor 1920 și fac parte dintre obiectele de cult
în memoria prințesei Alexandra. Fereastra din capela laterală este dedicata prințesei
Viggo și a fost realizată de o companie locală în 1971. Aceste ferestre cu vitralii au fost
restaurate printr-un proiect major de conservare, ce s-a desfașurat în perioada 2011-2012.

Sfântul Alban
Biserica este numită astfel, după Sfântul Alban, primul martir al Angliei (303 e.n.). Alban
a fost un soldat roman, care a apărat un preot impotriva persecuțiilor. Alban a fost întratât de marcat de învățăturile preotului încât, atunci când soldații au venit să-l caute,
Alban și-a pus veșmintele preotului pretinzând ca este acesta și s-a predat soldaților.
Judecat și condamnat la moarte, el a spus: „Mă închin și cad în adorație în fața adevărului
și a Dumnezeului cel viu, cel care a creat toate câte există”. Preotul pătruns de credința și
curajul lui Alban, s-a predat pe sine soldaților. Potrivit legendei, relicvele lui Alban au fost
aduse la biserica „Sfânta Maria și Sfântul Alban” din Odense, Danemarca, loc în care
numele Sfântului Alban este venerat și în zilele noastre.
Mai multe despre istoria bisericii, inclusiv un ghid, se pot găsi în cartea „St Alban’s
History and Guide” disponibilă la intrarea în biserică.

Astăzi
Suntem o familie multinațională dornică să primească noi membri în sânul bisericii.
Rugăciunile noastre către Dumnezeu sunt în tradiția anglicană-episcopală și toți cei care
caută credința în Dumnezeu sunt bine-veniți în biserica noastră.
In prezent avem în congregația noastră membri din 22 de țări diferite, iar în timpul verii
ni se alătură numeroși vizitatori, care vin să vadă biserica și să ia parte la serviciul religios.
Mai există de asemenea, o congregație în Aarhus, care se intrunește de opt ori pe an în
„Møllevangs Kirke”.
Dacă aveți timp, este o ocazie pentru dumneavoastră ca inainte să plecați, să aprindeți o
lumânare și să spuneți o rugaciune, sau să lăsați un acatist în cartea destinată acestui scop
din capela bisericii.
Întrucât biserica nu primește niciun suport financiar din partea Marii Britanii sau
Danemarcei, orice contribuție va fi primită cu recunostință.
Donațiile pot fi lăsate în cutia milei sau în seiful aflat în pronaos.
Va mulțumim că ați vizitat Biserica Sfântul Alban.
Fiți binecuvantați și sperăm să vă revedem curând.
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