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Alle søndage: 
Kl.   8.30 dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 

Hverdage: 

Mandag  kl.    8.00 

Tirsdag kl.  17.00 med vesper 

Onsdag  kl.    8.00  

Torsdag  kl. 17.00 med novene 

Fredag kl. 17.00 

Lørdag  kl.   8.00 med laudes  

Lørdag  kl. 16.30 engelsk med novene 

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 

Skt. Annæ Kirke  

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

Fællesskab og tryghed hos Gud  
 
Jesu billedtale om hyrden og hjorden er en eneste forsikring og et løfte 

fra Gud til menneskene: »Mine får hører min røst, og jeg kender dem, 

og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed 

gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.«  

Ingen går fortabt. Ingen vil kunne splitte 

hjorden. Hverken den vildeste ulv eller den 

mest udspekulerede røver. Det kan dog ske, 

at vind og vejr øver indflydelse. Det kan ske, 

at den snu og gerrige bemægtiger sig den. Det 

kan ske, at ydre omstændigheder gør hjorden 

usikker og splittet. Det kan ske, at et eller an-

det medlem for en tid farer vild, men der er 

ingen, der for evigt får magt over det. Der vil 

altid være mulighed for at vende tilbage. Hyrden, og dermed menes der 

Gud og kun Gud, tilbyder beskyttelse og tryghed. Han lover tryghed og 

fællesskab til alle, der hører hans stemme, og som selv forsøger at for-

blive i hans fold. Gud skænker kærlighed, tilbyder et hjem, yder tilflugt, 

giver håb – og det dagligt og i overmål. Han tilbyder sine gaver til alle 

mennesker. 

Sådan som den gode hyrde bekymrer sig om fårene i hjorden, således 

bekymrer Gud sig om mennesker. Sådan som en høne samler sine kyl-

linger om sig, varmer dem og beskytter dem mod fjender, således sam-

ler, varmer og beskytter Gud sine. Sådan som en mor tager sig af sit 

barn, sådan sørger Gud for mennesker. Ligesom en mor velsigner Gud 

hver enkelt af os. 

Gud velsigner på samme måde, som en gammelt Navajoindianer-

velsignelsesbøn: 

»Måtte dine fødder føre dig mod vest, 

 4. uge 

i påsken 

2007 

 

Meditation 
 

GUD, i din evige visdom 

har du skabt mig 

i dit billede 

og elsket mig.  

 

Med den største omhu 

har du sørget for mig 

og altid været tro imod  mig. 

 

Med din uendelige velvilje 

har du fulgt mig 

og ledsaget mig på min vej. 

 

Med din guddommelige længsel 

har du ventet på mig 

og sluttet pagt med mig. 

 

brug i liturgien 

 
 

Med din skabende kærlighed 

har du tegnet dine træk 

i mit hjerte. 

 

 

I din ubeskrivelige tålmodighed 

har du set bort fra mine svaghe-

der 

og tilgivet mig min skyld. 
 

Med din grænseløse godhed 

er du gået ind for mig 

og skænket mig din fortrolighed. 

 

Med forundring i hjertet 

står jeg foran dig 

og siger dig tak - 

trofaste Gud! 
 
Paul Weismantel 

 

4. søndag i 

Påsken 2017 

Læseår A 



måtte dine hænder vende dig mod syd, 

måtte dit hoved dreje sig mod øst, 

måtte din venstre hånd dreje dig mod nord, 

måtte fred indhylle dig og harmoni lede dig! 

Vær velsignet alle de steder, du kommer hen; 

vær velsignet med kostbare stene og fede får og hurtige heste! 

Vær velsignet blandt dine venner og familie. 

Måtte alle velsignelsesord komme over dig; 

ærefrygtens fylde gribe dig; 

fromhedens fylde gennemtrænge dig! 

Vær velsignet i solens lys; 

vær velsignet i stjernernes skær! 

Måtte dine veje føre dig derhen, 

hvor der er liv, lys og fylde.«  

Den, der udtaler en sådan velsignelse, søger harmoni, tryghed og fæl-

lesskab. Den, der beder sådan, søger fællesskab med Gud. Den, der 

tænker og føler sådan, kender værdien af et hjem. Men, »den, der ikke 

kan finde verden i sit hjem, kan heller ikke finde et hjem i verden« (Ju-

rek Becker). 

Den, der går i sig selv, den der bliver stille, finder til Gud, som er tryg-

hed, stilhed og hjem for alle mennesker. 
Adalbert L. Balling:  

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

7.5. 

4. søndag i påsken (IV Ps)  

1.L: ApG 2,14a.36-41 V: Sl 23,1-6 2.L: 1 Pet 2,20b-25  

Ev: Joh 10,1-10 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød 

Kollekt til bispedømmets teologistuderende  

Mandag 

8.5. 

L: ApG 11,1-18 V: Sl 42,2-3; 43,3-4 Ev: Joh 10,11-18 

Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud 

Tirsdag 

9.5. 

L: ApG 11,19-26 V: Sl 87,1-7 Ev: Joh 10,22-30 

Lovsyng Herren, alle I folk 

Onsdag 

10.5. 

L: ApG 12,24-13,5a V: Sl 67,2-3.5-6.8 Ev: Joh12,44-50 

Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene skal takke dig 

Torsdag 

11.5. 

L: ApG 13,13-25 V: Sl 89,2-3.21-22.25.27 Ev: Joh 13,16-20 

Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt 

Fredag 

12.5. 

L: ApG 13,26-33 V: Sl 2,6-11 Ev: Joh 14,1-6 

Du er min søn, jeg har født dig i dag! 

Lørdag 

13.5. 

Vor Frue af Fatima L: ApG 13,44-52 V: Sl 98,1-4 Ev: Joh 14,7-14 

Hele den vide jord har set vor Guds frelse 

Søndag 

14.5. 

5. søndag i påsken (I Ps)  

1.L: ApG 6,1-7 V: Sl 33,1-2.4-5.18-19 2.L: 1 Pet 2,4-9  

Ev: Joh 14,1-12 

Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig 

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 

MobilePay +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  

 

Maria, moder til Guds Søn 

og moder til vor lykke! 

Den gyldne vår, den unge vår  

vi giver dig som smykke. 

 

Majandagt hver torsdag i majmåneden 

i forbindelse med aftenmessen  kl. 17.00 
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