
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 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Når Verdens Dommer kommer igen 

Det er et gigantisk sceneri, et storslået maleri, som evangelisten 
Matthæus maler om vor Herres og Mesters tilbagekomst: »Når 
Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med 
ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folke-
slagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en 
hyrde skiller fårene fra bukkene«  
Nogle står ved tronens højre side, de andre ved den venstre; til 
nogle bliver der sagt: »Kom, I som er min faders velsignede, og tag 
det rige i arv, som er bestemt for jer!« Men de andre bliver afvist: 
»Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for 
Djævelen og hans engle!«  

Og begge parters spørgsmål be-
svares ens: I gav mig (ikke) noget 
at spise, jeg var tørstig, og I gav 
mig (ikke) noget at drikke, jeg var 
fremmed, og I tog (ikke) imod mig, 
jeg var nøgen, og I gav mig (ikke) 
tøj, jeg var syg, og I tog jer (ikke) 
af mig, jeg var i fængsel, og I be-
søgte mig (ikke). Alt, hvad I (ikke) 

har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I (heller ik-
ke) gjort mod mig.« Og derefter går den ene part ind til Guds evige 
herlighed, mens den anden part får den evige straf. 
Denne gennemborende og rystende lignelse, som Kirken afslutter 
kirkeåret med, peger hen mod Kristi genkomst. Krist-Konge, der 
engang blev født i stalden i Betlehem, tilbedt af tre vismænd fra 
Østerland, spottet og pint under Pontius Pilatus, fastnaglet til kor-
set, han kommer igen som Konge ved tidernes ende. 
Mange teologer og biskopper fra begge de to store konfessioner 
fastslår, at troen på Jesu Kristi genkomst desværre er begyndt at 
vakle. Filosoffen og naturvidenskabsmanden Carl Friedrich von 
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Særlige gudstjenester  

og andre arrangementer i den 

kommende uge 
 
 

 

 

 
 

 

 

søndag, den 3. december  

1. søndag i advent (læserække B begynder) 

 

 Morgenmesse kl. 8.30     (højmesse kl. 10.00 bortfalder) 

kl. 14.00  international familiemesse 
efter messen Lucia-optoget 

derefter festligt samvær i Den store Sal under kirken. 
(programmet: se løbesedlen). 

 

 



Weizsäcker siger: »Kristi genkomst er i dag den vigtigste trossæt-
ning, som kristenheden af i dag er nødt til genopdage.«  
Måske er genopdagelsen af denne tro kun mulig, hvis vi er beredte 
til at lade være med at skubbe det mystiske i vores religion fra os. 
Vi står i dag ved et stort vendepunkt. Kernen i menneskets indre 
har længe været glemt. Men fordi den er vore levende rødder, kan 
den ikke helt gå til grunde. I den vestlige verden er denne kerne 
igen begyndt at gøre sig gældende. Og som til alle tider sker det 
ikke kun i små lukkede kredse, som man kalder mystikere, men på 
en bred front.  
Hvad vil det sige? Det betyder, at menneskenes tro på det ’hinsi-
des’ igen træder mere i fokus. Det betyder en genopdagelse af det 
mystiske i vor religiøse praksis og den medfølgende beredvillighed 
til at medvirke til ’denne verdens forvandling’. Man kan kun leve 
videre i denne verden, hvis man tror på, at den ikke altid vil forbli-
ve, som den er, men vil blive forvandlet til det, den burde være. 

Adalbert L. Balling: 
 DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

26.11. 

JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE (h) (II Ps)  

1.L: Ezek 34,11-12.15-17 V: Sl 23,1-6 2.L: 1 Kor 15,20-26.28  

Ev: Matt 25,31-46 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød 

Mandag 

27.11 

L.: Dan 1,1-6.8-20 V: Tilf. B til Dan 29-33 Ev.: Luk 21,1-4 

Lovsyng og ophøj ham til evig tid 

Tirsdag 

28.11. 

L.: Dan 2,31-45 V: Tilf. B til Dan 34-38 Ev.: Luk 21,5-11 

Lovsyng og ophøj ham til evig tid 

Onsdag 

29.11. 

L.: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 V: Tilf. B til Dan 39-44  

Ev.: Luk 21,12-19 

Lovsyng og ophøj ham til evig tid 

Torsdag 

30.11. 

ANDREAS, apostel (f)  

L: Rom 10,9-18 V: Sl 19,2-5 Ev: Matt 4,18-22 

Deres tale er nået til jorderigs ende 

Fredag 

1.12. 

L.: Dan 7, 2-14 V: Tilf. B til Dan 52-58 Ev.: Luk 21, 29-33 

Lovsyng og ophøj ham til evig tid 

Lørdag 

2. 12. 

L.: Dan 7,15-27 V: Tilf. B til Dan 59-64 Ev.: Luk 21,34-36 

Lovsyng og ophøj ham til evig tid 

Hermed slutter det almindelig kirkeår 

Søndag 

3.12. 

1. søndag i advent (I Ps) Læseår B begynder 

1.L: Es 63,16b-17.19b; 64,1.2b.-7 V: Sl 80,2ac.3b.15-16.18-19  

2.L: 1 Kor 1,3-9 Ev: Mark 13,33-37 

Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst 

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.: 2765 1069   wpodlach@wp.pl 

Øvrige præster:  

p. Slawek Romanowski  tlf.: 5026 3554   slarom@wp.pl 

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315   piotr.cssr@gail.com 

p. Wladyslaw Zdunek tlf.: 6146 8282 

 

Kollekt: søndag, den 19. november 
 

dansk gruppe:    kr. 3.081,00 polsk gruppe:  kr.5.222,50 

engelsk gruppe: kr. 3.047,50 MobilePay +45 2765 1069 

Meditation 
 

‘Krist-konge’ 
Som solstråler 
opvarmer hans stråleglans 

vore kolde hjerter 

 

Som solstråler 

oplyser hans lys 

vore tvivlende tanker. 

 

Som solstråler 

styrker hans kraft 

vor ængstelige anstrengelse. 

 

Han er sejrherre over 

al kulde, al angst og al uforstand. 
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