
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollekt, søndag, den 21. maj 

dansk gruppe:    kr. 1.822,50          polsk gruppe: kr. 4.648,00 

engelsk gruppe kr. 3.321,00        Mange tak! 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  
 

 

Hvad tænker og føler du, når du hører ordene:  

herlighed og forherligelse?  

Du ved sikkert, hvad baggrunden for dette spørgsmål er. Dagens evangelium 

er præget af disse to ord. I den første sætning kommer de allerede to gange, 

og tilsammen seks gange i disse 11 vers, som vi lige har hørt. Jeg har spurgt 

mig lidt for: Hvad tænker du ved disse to ord? Og svarene kom meget tø-

vende. Men to tydninger var ikke til at overhøre: "Så var det forbi med hele 

herligheden, og - forherligelse som glorificering af det menneskelige over-

mod."  

Gennem alle svarene skinnede der 

noget igennem, som jeg også selv 

har mærket: Herlighed, forherligel-

se, det tilkommer egentlig ikke os 

mennesker. Hos os er det jo nær-

mest et stykke brusende forfænge-

lighed. Én holder et stykke tid og 

forsvinder så. Et eller andet er helt 

herligt, men det lader sig ikke kon-

servere. Herlighed - så tænker jeg på blomsternes pragt, der hurtigt visner. 

Eller på de gamle kulturer, som vi kan læse om i dyre bøger. Herlighed - det 

er jo noget hinsides, noget guddommeligt, noget, der tilkommer Gud og som 

vi mennesker kun mærker noget til i vort livs "stjerne-stunder."  

Netop sådan ser bibelen det også. Herlighed bliver der kun talt om, når der 

tales om Gud. I sin hebraiske oprindelse har ordet (kabod) betydning af lys, 

glans, klarhed, anseelse, vægt. Det har noget at gøre med det lyn-øjeblik, 

hvormed mennesker dengang så Guds storhed, der fascinerede dem, og samti-

dig gjorde dem bange.  

Så meget mere overraskende er det i hvilken sammenhæng ordene herlighed 

og forherligelse forekommer i dagens evangelietekst og overhovedet hos den 

fjerde evangelist: "Fader, timen er kommet. Forherlig din søn, så din søn kan 

forherlige dig." Timen, som Jesus taler om, er hans passion, hans henrettelse. 

Den forsmædelige død på korset (hvor Jesu jordiske øjne lukkes, den død, han 

ikke søger, men heller ikke undviger, fordi han vil forblive tro), denne menne-

skelige katastrofe er hans forherligelse - og samtidig Guds forherligelse.  
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7. søndag 
i Påsken 2014 

Læseår A 

 

I de ni dage mellem Kristi Himmelfart og Pinse beder Kirken om 

Helligåndens komme.  
 

Lad os slutte os til den verdensomspændende bøn: 
 

Veni, Sancte Spiritus 

Alt er egentligt smukt, når man ser på det med 

kærlighed. Chr. Morgenstern 

 

Den, der sår kærlighed, høster glæde. 
 Ordsprog 
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Læseår A 

2017 



Evangelistens ord står først og fremmest i tjeneste for hans vidnesbyrd om 

Jesus: Jesus - siger Johannes - tilhører den guddommelige atmosfære, han er 

Guds søn, han er Guds troværdige budbringer, hvor Gud selv kommer til sy-

ne.  

Men når og fordi det er sådan, viser Gud os noget andet: et radikalt nyt billede 

af Guds herlighed. Når Jesu forherligelse sker netop i passionen, og Gud netop 

der bliver forherliget, så viser Gud ikke mere sin glans i lyn og torden, ikke 

mere i ild og sværd.  

Salme 24 vers 8 giver svar på spørgsmålet: "Hvem er herlighedens konge?" 

svaret: "Herren er stærk og vældig, mægtig i kamp." Over for det lyder den 

fjerde evangelists svar: Vor Guds herlighed viser dig netop deri, at han giver 

afkald på al magt og går kærlighedens solidariske vej med os. Denne nye tale 

om Gud løber sammen med en ny måde at tale til Gud på, den vidner om Guds 

sande navn. "Jeg har åbenbaret dit navn for mennesker” - har vi lige hørt. Jesus, 

som Guds gesandt, og som hans andet jeg, som hans stedfortræder og søn, siger 

os, hvem Gud virkelig er. Guds sande navn, og dermed hans inderste væsen, 

betyder: Far. Gud er for os som en omsorgsfuld far. Naturligvis kunne vi med 

samme ret sige: Gud er som en omsorgsfuld mor!  

At Gud i Jesus viser sig som den elskende far, og dermed fjerner al panisk angst 

og alle trusler fra gudsbilledet, er i evangelistens øjne helt vigtigt for vores liv. 

Den, der indlader sig med Jesus, der går hans vej - siger Johannes - han vil erfa-

re Gud som en solidarisk, elskende og omsorgsfuld far, og dermed vinde det 

evige liv, som under alle omstændigheder er fyldt med mening.  

Og Johannes tænker her ikke kun på livet efter døden, men på et meningsfyldt 

liv her og nu, et liv, der er mere end bare at vegetere, et liv, der er mere end at 

lade sig jage rundt af pengene, et liv, der ikke ender med den følelse, at alt dog 

var forgæves.  

Det er store ord. Hvordan vi kan holde fast ved det i vores hverdag, hvad har 

det at gøre med det daglige livs småmønter? Og når bibelen taler om at erkende, 

så mener den ikke bare almindelige begreber. Det drejer sig om hele eksisten-

sen, om vores forstand, om vores vilje, om vores følelser.  

Den, der indlader sig med Jesus på denne måde - det lover dagens tekst - vil 

erfare, at hans liv er fyldt med mening, fordi han bliver båret af en faderlig 

hånd, af en kraft, der er stærkere end døden.  

Jeg tror, at enhver af os har gjort denne erfaring på en eller anden måde - også 

sådan, at vi i mørke, tomme tider ikke er alene.  

"Priset være hans hellige navn i al evighed. Hans herlighed fylder hele jorden."  
p. Leo 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 
28. 5. 

7. søndag i påsken 1.L: ApG 1,12-14  
V: Sl 27,1.4.7-8 2.L: 1 Pet 4,13-16 Ev: Joh 17,1-11a 
Jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levende land. 

Mandag 
29. 5. 

L: ApG 19,1-8 V: Sl 68,2-7 Ev: Joh 16,29-33 
I jordens riger, syng for Gud. 

Tirsdag 
30. 5. 

L: ApG 20,17-27 V: Sl 68,10-11.20-21 Ev: Joh 17,1-11a 
I jordens riger, syng for Gud. 

Onsdag 
31. 5. 

JOMFRU MARIAS BESØG HOS ELISABETH (f)  
L: Sef 3,14-18 eller Rom 12,9-16a V: Es 12,2-6  Ev: Luk 1,39-56 
Stor i din midte er Israels Hellige! 

Torsdag 
1. 6. 

Justinus, martyr, (†166)(m)   
L: ApG 22,30; 23,6-11 V: Sl 16,1-2a.5.7-11 Ev: Joh 17,20-26 
Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig. 

Fredag 
2. 6. 

L: ApG 25,13-21 V: Sl 103,1-2.11-12.19-20b Ev: Joh 21,15-19 
Herren har grundfæstet sin trone i himlen. 

Lørdag 
3. 6. 

Karl Lwanga og lidelsesfæller, martyrer, (†1886)(m)  
L: ApG 28,16-20.30-31 V: Sl 11,4-5.7 Ev: Joh 21,20-25 
De retskafne skal se dit ansigt, Herre. 

Søndag 
4. 6. 

PINSEDAG 1.L: ApG 2,1-11 V: Sl 104,1ab.24ac.29bc-31.34  
2.L: 1 Kor 12,3b-7.12-13  Ev: Joh 20,19-23  
Herre, send din Ånd; gør jorden ny! 

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 
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