
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 
Kl. 08.30 dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 

Hverdage: 

Mandag  kl.  08.00 

Tirsdag kl.  17.00 med vesper 

Onsdag  kl.  08.00  

Torsdag  kl. 17.00 med novene 

Fredag  kl. 17.00  

Lørdag  kl.  08.00 med laudes 

Lørdag  kl.  16.30 engelsk med novene 

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 

 

Indføring i søndagens evangelium  Matt 5,17-37 

 

I Matthæus-evangeliets bjergprædiken har evangelisten samlet en række 

af de emner, som Jesus så ofte talte om på sine vandringer rundt omkring 

i landet. Med eksempler, der er taget fra det daglige liv, viser Jesus, 

hvordan det er og skal være i Guds rige. I Jesu følgeskab, hvor det er 

Guds virkelighed, der gælder, skal det være sådan, at man helhjertet og 

ikke blot overfladisk går ind for Guds bestemmelser og lader Gud lede 

ens liv. 
 

Principielt... 

Det er bedre at have principper, som man følger, end at have endnu høje-

re principper, som man ikke retter sig efter. 

Albert Schweitzer 

 

Lykken er overalt til stede, hvor mennesker har øje for den. 

Raoul Follerau 

Skt. Annæ Kirke  
Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Lov - nedbrydning - opfyldelse 

De tre nøgleord i Mattæus 5,17 har i oversættelsen fået en betyd-

ning, der afviger fra den gamle jødiske. Hvad betød disse ord for 

Jesus og hans første disciple?  

Ordet Torah (Loven) 

kommer fra roden ja-

rah, der betyder 'at sky-

skyde med bue' eller 'at 

undervise'. Torah bety-

der en undervisning el-

ler en instruktion, der 

er sand og så retlinet, at 

Torahs ord var som 

skudt med en bue i lige 

linie med styrke og 

kraft for at gøre livet mere levende og helt. Torah er det guddom-

melige mål for alle mennesker, der elsker Gud. Torah betyder 

Guds vilje, inklusive det, der ligger over og under det tørre blæk i 

den hellige skrifts bogruller. Torahens guddommelige åbenbaring 

kan imidlertid fortolkes på mange forskellige måder. En forsvarlig 

fortolkning puster liv og kraft i de guddommeligt udtalte ord.  

    Hvis den guddommelige åbenbaring er rigtigt forstået og iagt-

taget, indeholder den en vejledning for et lykkeligt liv. Så er Tora-

hen opfyldt. På den anden side nedbryder en forkert fortolkning 

de ord, som er overleveret i den hellige skrift. Som Abraham Jo-

shua Heschel har sagt: Mens grækerne studerer for at forstå og 

Vestens tænkere studerer for at udnytte deres viden i praksis, så 
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studerede de gamle hebræere for at ‘holde i ære’. Gud gav Tora-

hen. Han bør æres. Ethvert menneske står med ærefrygt og i for-

undring foran Gud.  

    Eftersom det drejer sig om at lære, er Torahen et helligt foreta-

gende. Studierne fører til ærbødighed. Ærbødighed fører til lydig-

hed. Jesus kom for at fortolke Torahen netop sådan, at Gud, der 

gav den, vil blive æret og adlydt ved en passende handling. At 

nedbryde betyder at være en hindring ved at bruge en forkert for-

tolkning. Opfyldelse refererer til en forståelse af teksten, som fø-

rer til et helligt liv.  
Brad H. Young 

Liturgisk kalender 

Søndag 

12. 2. 

6. almindelige søndag (II Ps)  

1.L: Sir 15,15-20 V: Sl 119,1-2.4-5.17-18.33-34 2.L: 1 Kor 2,6-10  

Ev: Matt 5,17-37 eller 5,20-22a.27-28.33-34a.37 

Lykkelig den, som vandrer efter Herrens lov 

Mandag 

13. 2. 

L: 1 Mos 4,1-15.25 V: Sl 50, 1.8.16b-17.20-21 Ev: Mark 8,11-13 

Gå ud i al verden og forkynd Evangeliet. 

Tirsdag 

14. 2. 

Cyrillus, munk (†869) og Methodius, biskop (†885), Europas værne-

helgener (f) L: ApG 13,46-49 V: Sl 117,1-2 Ev: Luk 10,1-9 

Gå ud i al verden og forkynd Evangeliet. 

Onsdag 

15. 2. 

L: 1 Mos 8,6-13.20-22 V: Sl 116,12-15.18-19 Ev: Mark 8,22-26 

Herre, jeg bringer dig slagtoffer til tak 

Torsdag 

16. 2. 

L: 1 Mos 9,1-13 V: Sl 102,16-21.29.22-23 Ev: Mark 8,27-33 

Herren ser ned fra himlen til jorden 

Fredag 

17. 2. 
Servitterordenens 7 grundlæggere 

L: 1 Mos 11,1-9 V: Sl 33,10-15 Ev: Mark 8,34 – 9,1 

Lykkeligt det folk, Herren udvalgte sig til ejendom 

Lørdag 

18. 2. 

L: Hebr 11,1-7 V: Sl 145,2-5.10-11 Ev: Mark 9,2-13 

Jeg vil prise dit navn, Herre, for evigt og altid 

Søndag 

19. 2. 

7. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: 3 Mos 19,1-2.17-18 V: Sl 103,1-4.8.10.12-13 2.L: 1 Kor 3,16-23  

Ev: Matt 5,38-48 

Herren er barmhjertig og nådig 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12   de øvrige dage efter aftale 

Telefon: 3258 4102   
E-mail: info@sanktannaekirke.dk 

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk 

MibilePay +45 27 65 10 69 

Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach  tlf:  3286 0725   mobil: 2765 1069 

Øvrige præster:  

for engelsktalende 

p. Andrzej Szorc tlf.  3286 0727    mobil: 9119 9793 

for Polakkerne  

p. Slawek Romanowski  tlf.  3286 0723    mobil: 5026 3554  

 

Min søn, hvis du vil, kan du opnå belæring, 

hvis du sætter alt ind på det, kan du blive klog. 

 

Hvis du gerne hører efter, får du udbytte, 

lytter du opmærksomt, bliver du vis. 

 

Hold til, hvor der er mange gamle, 

og tag deres visdom til dig. 

Lyt villigt til al tale om det guddommelige, 

lad ikke kloge ordsprog gå dig forbi. 

 

Hører du om en forstandig mand, 

da skynd dig at opsøge ham, 

lad din fod slide hans dørtrin. 

 

Læg dig Herrens forordninger på sinde, 

hav altid hans bud i dine tanker. 

 

Han vil gøre dit hjerte stærkt, 

og den visdom, du ønsker, giver han dig. 
Sir. 6, 32-37 
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