
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 

og oplysninger til brug i ugens løb 

Ban Herrens vej  
Joh. 1, 19-28  

 

MAN KAN GODT få den tanke, at Johannes Døberen var en tragisk skikkel-

se. Da han blev født, brød hans far Zakarias ud i lovsang og forudsagde, at 

drengen skulle kaldes "den Højestes profet". Det var store ord selv for en ny-

bagt far, og folk rystede smilende på hovedet.  

Hvad blev det så til? Da drengen blev voksen, drog han ud i ørkenen, hvor 

han døbte folk og blev dom-

medagsprofet. Og folk be-

gyndte at spørge, hvem han 

egentlig troede, han var. Pro-

feten Elias måske? Eller lige-

frem Kristus selv? Men Jo-

hannes afviste på det bestem-

teste. Hans opgave var at 

råbe i ørkenen og bane vejen 

for en, der var større end han 

selv. Og så endte det med, at 

han blev henrettet på den 

mest bestialske måde, så jo: 

På mange måder led han en 

tragisk skæbne. 

Men i evangeliets sammen-

hæng er Johannes ikke tra-

gisk. Tværtimod. Han er den 

engel, som Gud ville sende i 

forvejen for Kristus, og 

Grundtvig kalder ham derfor 

for "engle-manden". Johan-

nes peger på Jesus og kalder 

ham "det Guds lam, der bæ-

rer verdens synd", og på 

gamle altertavler står han ved 

siden af korset langfredag og 
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Søndag den 24. december - 4. søndag i advent  

 Messe kl. 8.30 

 Højmesse kl. 10.00 
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ingen messe kl. 8.30 

kl. 10.00  FESTMESSE 
 

 

 

 

Alle i menigheden ønskes en velsignet Julefest 
og et godt og fredfyldt Nytår A.D. 2018 

 



peger på Jesus for at vise, at han er den, vi skal se hen til.  

Så når evangelierne her i adventstiden nævner ham gang på gang, er det, for-

di han er et forbillede for de kristne, der også har til opgave at bane Herrens 

vej i denne verden og pege på Kristus. Han gav sit liv for os, så vi kan leve i 

frimodighed. Luther mente ligefrem, at det var en kristen pligt at være glad og 

frimodig, og da vi i modsætning til Johannes lever efter Jesu opstandelse, har 

vi al mulig grund til at være frimodige og "springe højt af glæde", som Luther 

skriver.  

Hvorfor har vi så så svært ved det? Det hænger måske sammen med den så-

kaldte selfie-kultur, hvor alle skal være noget særligt, og hvor ingen finder det 

meningsfuldt at pege på noget andet end sig selv. Resultatet er, at enhver af os 

skal bære meningen med det hele på vores egne svage skuldre, og det er an-

strengende, så meningen har det med at smuldre væk mellem fingrene på os.  

Måske skulle vi overveje spørgsmålet om, hvem vi egentlig tror, vi er. Vi er 

hverken guder eller profeter. Vi er mennesker, men vi har en opgave, og tænk, 

hvis vi turde rette os op og nøjes med frimodigt at sige: "Jeg er en, der baner 

Guds vej her på jorden." Og finde meningen med det hele ved at gøre det. 
 

AF LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

17. 12. 

3. søndag i advent (Gaudete) (III Ps) 

1.L: Es 61,1-2a.10-11 V: Luk 1,46b-50.53-54 2.L: 1 Thess 5,16-24  

Ev: Joh 1,6-8.19-28 

Min sjæl jubler over min Gud 

Mandag 

18. 12. 

L: Jer 23,5-8 V: Sl 72,1-2.12-13.18-19 Ev: Matt 1,18-24 

I hans dage skal retfærdighed blomstre og freden skal være stor 

Tirsdag 

19. 12. 

L: Dom 13,2-7.24-25a V: Sl 71,3-4a.5-6b.16-17 Ev: Luk 1,5-25 

Min mund er fuld af lovsang til dig, jeg priser din herlighed dagen lang 

Onsdag 

20. 12. 

L: Es 7,10-14 V: Sl 24, 1-6 Ev: Luk 1,26-38 

Herren vil drage ind, han er ærens konge 

Torsdag 

21. 12. 

L: Højs 2,8-14 eller Sef 3,14-18a V: Sl 33,2-3.11-12.20-21  

Ev: Luk 1,39-45 

Bryd ud i jubel for Herren, I retfærdige,  

syng en ny sang for ham. Pris Herren med citer 

Fredag 

22. 12. 

L: 1 Sam 1, 24-28 V: 1 Sam 2,1.4-8 Ev: Luk 1,46-56 

Mit hjerte fryder sig over Herren, min frelser 

Lørdag 

23. 12. 

L: Mal 3,1-4.23-24 V: Sl 25, 4-5b.8-10.14 Ev: Luk 1,57-66 

Ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig 

Søndag 

24. 12. 

4 søndag i advent (IV Ps) 

1.L: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 V: Sl 89,2-5.27.29 2.L: Rom 16,25-27  

Ev: Luk 1,26b-38 

Om din store godhed, Herre, vil jeg synge for evigt 

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 10. december 

dansk gruppe:    kr. 2.270,00 polsk gruppe: til retrætelederen  

engelsk gruppe: kr. 3.605,50 MobilePay +45 2765 1069 

 

På vej sammen med Maria 
 

som Maria give plads for håbet  

og drømme om Gud i sit indre  

aktiv vente på intuitionens gave  

som kan bevare det væsentlige i hjertet  
 

som Maria bryde op  

og lade Gud vokse i sit indre 

aktiv vente på venskabet  

der uventet kommer os i møde  
 

som Maria være solidarisk  

og lade Gud få plads i sit indre  

aktiv vente på en mere menneskelig verden  

med en ikke-voldelig modstand  

for fred i retfærdighed  
 

som Maria drage til brødets hus – Bethlehem  

og lade Gud virke i sit indre  

aktiv vente på hans fødsel  

som finder sted i sjælens dyb 
           Pierre Stutz 
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