
Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

Gud er til stede i øjeblikket 

Guds menneskevordelse beretter om en Gud, der bøjer sig 
ned til os. Gud indlader sig med denne verden med dens ud-
viklingsmuligheder og med dens begrænsninger. Gud afventer 

ikke de ideelle betingelser for at udtrykke sin sympati, men 
går til yderligheder for at åbne sin midte for os. Denne opfat-

telse præger min spiritualitet.  

Spirituelle mennesker er for mig kvinder og mænd, som indla-
der sig med det virkelige liv; 

mennesker af god vilje, som 
ikke står over tingene, men er 

rodfæstede, vokser op og mod-
nes i det, som livet bringer 

dem. Jeg venter ikke et helt liv 
på den store åbenbaring, på de 
ideelle muligheder for at blive 

mig selv, men stoler på øje-
blikkets kraft, på det, der er for 

hånden her og nu, for at kunne 
udvikle menneskelige struktu-
rer, der er bundet op på kon-

takten til skabningen. 

Det, der skete ved Jesu fødsel, må inderliggøres i ethvert 

menneske. Derfor taler mystikerne om Jesu fødsel i deres 
egen sjæls dyb, i deres biografi, i deres historie, i deres karak-
tertræk, i deres sociale liv.  

Menneskevordelsens mysterium skete ikke en gang for alle i 
Bethlehem, men finder sted hvert et øjeblik. 

Pierre Stutz 
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Julehøjtiden 

Særlige gudstjenester 

 

Søndag den 24. december - 4. søndag i advent  

 Messe kl. 8.30 

 Højmesse kl. 10.00 

JULEAFTEN – HERRENS FØDSEL 

kl. 22.00  dansk JULENATS-MESSE  
 

Mandag den 25. december JULEDAG 

  ingen messe kl. 8.30  

kl. 10.00  FESTMESSE 
 

Tirsdag den 26. december 2. JULEDAG 

  ingen messe kl. 8.30  

kl. 10.00  FESTMESSE 
 

Søndag den 31. december  NYTÅRSAFTEN 

  Messe kl. 8.30 

 FESTMESSE kl. 10.00  

 med Takkebøn for det forløbne år og Te Deum 

  

Mandag den 1. Januar 2018  NYTÅRSDAG 

ingen messe kl. 8.30 

kl. 10.00  FESTMESSE 
 

 

 

 

Alle i menigheden ønskes en velsignet jul  
og et godt og fredfyldt Nytår! 

! 

Kollekt: søndag, den 17. december 

dansk gruppe:    kr. 1.401,00 polsk gruppe: 5.069,50  

engelsk gruppe: kr. 2.671,50  MobilePay +45 2765 1069 



Stille nat – hellige nat  

 

stille nat  

hellige nat  

opmærksom vente  

være tømt for forventninger  

lade sig fylde af Guds forpligtende livsånde  

 

stille nat  

hellige nat  

lade tingene ske  

være åben for Guds imødekommenhed  

i min tvivls mørke  

i opmærksom medfølelse med alle skabninger  

i undren over stjernehimlen  

i gæstfrit samvær om brød og roser  

 

stille nat  

hellige nat  

bare være til stede  

bevidst afvente  

alt kan ske i dag  

med Guds menneskevordelse 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 
24. 12 

 
Julenat 

4. søndag i advent 1.L: Mika 5,1-4a V: Sl 80,2acd-3bc.15-16.18-
19 2.L: Hebr 10,5-10 Ev: Luk 1,39-45 
Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.    
Julenat  
1.L: Es 9,1-6 V: Sl 96,1-3.11-13 2.L: Tit 2,11-14 Ev: Luk 2,1-14 
I dag er der født os en frelser; han er Kristus, Herren. 

Mandag 
25. 12. 

Juledag 1.: Es 52,7-19 V: Sl 98,1-6 2.L: Hebr, 1,1,1-6  
Ev: Joh 1,1-18  
Hele den vide jord, har set vor Guds frelse. 

Tirsdag 
26. 12. 

STEFAN, den første martyr (f)  
L: ApG 6,8-10; 7,54-60 V: Sl 31,3cd-4.6.8ab16bc-17 Ev: Matt 10,17-22 
I dine hænder, Herre, befaler jeg min ånd. 

Onsdag 
27. 12. 

JOHANNES, apostel og evangelist (f)  
L: 1 Joh 1,1-4 V: Sl 97,1-2.5-6.11-12 Ev: Joh 20,2-8 
I retfærdige, glæd jer i Herren. 

Torsdag 
28. 12. 

DE USKYLDIGE BØRN, martyrer (f)  
L: 1 Joh 1,5-2,2 V: Sl 124,2-5.7b-8 Ev: Matt 2,13-18 
Vor sjæl slap fri som en fugl af fuglefængerens snare. 

Fredag 
29. 12. 

L: 1 Joh 2,3-11 V: Sl 96,1-3.5b-6 Ev: Luk 2,22-35 
Himlen skal glæde sig, jorden juble. 

Lørdag 
30. 12. 

L: 1 Joh 2,12-17 V: Sl 96,7-10 Ev: Luk 2,36-40 
Himlen skal glæde sig, jorden juble. 

Søndag 
31. 12. 

 

DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF (f)  
1.L: 1. Mos 15,1-6; 21,1-3V: Sl 105,1-6.8-9 2.L: Hebr 11,8.11-12  
Ev: Luk 222-40 eller 2,22.39-40 
Han er Herren, vor Gud, evigt husker han på sin pagt. 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12   de øvrige dage efter aftale 

Telefon: 50 28 91 74  (nyt telefonnummer) 

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 

Jul 
 

Det er jul, når alle er rede til at feste. 

Jul betyder: At leve med håb. 
 

Når mennesker rækker hinanden hånden,  

når fremmede optages i fællesskabet,  

når man hjælper hinanden. 
 

Jul betyder:  

At borttørre tårerne,  

at dele det, man har, med andre;  

at mildne andres nød. 
 

Julesang fra Haïti 

 

Det er jul,  

når du hjælper et ulykkeligt 

menneske,  

når ét menneske viser et andet 

menneske kærlighed. 

 

Da stiger Gud ned fra himlen  

og bringer os sit lys. 

 
 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
http://www.stanneschurch.dk/

