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Kvinder fra Filippinerne leder os i bøn. 
 

”Har jeg gjort dig uret?" 

 

Fredag den 3. marts 2017  

Kl:15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Kvindernes internationale Bededag 

 

I 2017 er det kristne kvinder fra Filippinerne, der har valgt teksterne, 

som danner grundlag for Bededagen 2017. 

 

I vort lokalområde åbner den katolske kirke – 

altså  SANKT ANNÆ KIRKE – sine døre og  står for arrangementet  

og det efterfølgende samvær 

 

(kaffe/te og brød: 25 kr.)     ALLE ER VELKOMMNE! 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  

Elsk dine fjender - ikke kun dine venner! 

Hvorved adskiller kristne sig i deres liv sig fra ikke-kristne – bort-

set fra, at de bekender sig til Herren? Ud fra Evangeliets ord er det 

ikke bare ved næstekærlighed, som så ofte fremhæves, men også 

ved kærlighed til fjenden (jf. også Luk 10,29-27). En sådan kærlig-

hed udmærker sig ved, at man ikke blot afstår fra modstand over 

for sin modstander, men gør noget godt for ham, og det behøver 

ikke nødvendigvis at skyldes venskabelige følelser. Ligegyldigt i 

hvilken sindstilstand det sker, så skal man 

lære at velsigne ham og bede for ham. Det 

betyder intet mindre, at jeg beder om, at Gud 

vil stå ham bi, og han fremover vil være i fæl-

lesskab med Gud og mig. I stedet for denne 

indstilling har vi ofte tendens til at forbande 

andre og vise dem fra os for bestandigt. 

Ifølge Jesu ord øver enhver sig i denne kærlighed til fjenden, som 

ikke indskrænker sin godhed til dem, der er ham velvilligt sindet 

og behandler ham godt. En sådan indstilling er også udbredt 

blandt dem, der ikke hører til Jesu disciple; hos dem er det en 

selvfølge, at den ene hånd vasker den anden, og at man kan regne 

med andres anerkendelse, når man har gjort noget godt. 

Når de kristne skal være anderledes, har det en dobbelt grund: De 

skal for det første regne med en løn, der ikke bliver bogført i den-

ne verden; de skal derfor ikke regne med synlig og håndgribelig 

aflønning. Men for det andet – og deri er også udsigten til en stør-

re løn forankret – viser de sig gennem deres kærlighed til næsten 

7. alm. søndag 

Læseår A 

2017 

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 
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dansk gruppe:    kr. 1.027,50       polsk gruppe: kr. 3.828,00 
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som sande Guds børn, der som børn ligner deres far; thi han er 

god mod alle; han lader solen skinne over gode og onde. 

Enhver af os skal altid med taknemmelighed huske på, at Gud 

elsker ham til trods for hans synder. Og så skulle det da ikke falde 

ham alt for svært også at elske alle, både dem, der bare er hans 

venner, men også dem, der er hans fjender. Gud er barmhjertig 

over for os syndere, og det har han bevist ved at hengive sin Søn 

af kærlighed. Derfor må vi heller ikke indsnævre vor kærlighed til 

dem, der er os sympatiske. Dette mål er vi ofte langt fra - ja selv 

inden for Kirken. 

Jakob Kremer:  
Die Sonntagsevangelien der Lesejahre A/B/C 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

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 

Mandag 

20.2. 

L: Sir 1,1-10 V: Sl 93,1-2.5  Ev: Mark 9,14-29 

Herren er konge! Han har klædt sig i højhed. 

Tirsdag 

21.2 

Peter Damian, biskop og kirkelærer (†1072) 

L: Sir 2,1-11 V: Sl 37,3-4.18-19.27-28.39-40  Ev: Mark 9,30-37 

Overgiv din vej til Herren, så griber han ind 

Onsdag 

22.2. 
APOSTLEN PETERS STOL  
L: 1 Pet 5,1-4 V: Sl 23,1-6  Ev: Matt 16,13-19 

Herren er min hyrde, mig skal intet fattes 

Torsdag 

23.2 

Polycarp, biskop og martyr, (†166)(m)  

L: Sir 5,1-8 V: Sl 1, 1-4.6 Ev: Mark 9,41-50 

Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren 

Fredag 

24.2. 

L: Sir 6,5-17 V: Sl 119,12.16.18.27.34-35 Ev: Mark 10,1-12 

Før mig, Herre, ad den sti, du befaler 

Lørdag 

25.2. 

L: Sir 17,1-15 V: Sl 103,13-18a Ev: Mark 10,13-16 

Herrens trofasthed varer fra evighed til evighed mod dem,  

der holder hans pagt 

Søndag 

26.2. 

8. almindelige søndag (IV Ps) 

1.L: Es 49,14-15 V: Sl 62,2-3.6-9ab 2.L: 1 Kor 4,1-5 Ev: Matt 6,24-34 

Kun hos Gud finder min sjæl ro 

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 

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  

 
Hav forståelse for hinanden! De mennesker, der angriber dig,  
har måske slet ikke onde hensigter. Forsøg at forstå den anden - 
også når vedkommende kritiserer dig. Accepter ham, sådan som 
han er, og undskyld ham, for han kan måske ikke handle ander-
ledes.  Ursula Lehr 

 
  

 
 
Herre Jesus, 
lær mig at være den, 
som strækker hånden frem 
og beder om tilgivelse. 
Lær mig også at tage imod den, 
som rækker hånden frem mod mig 
og beder mig om tilgivelse.  

 Alle mine kilder’ 
 Steno Forlag 
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