
 

Meditation: 

 
at efterfølge Dig  
være i din umiddelbare 

nærhed  
holde min overbevisning  

op mod dig  
 

at efterfølge dig  

åbne mit hjerte for dig  
og for alle,  
der tilhører dig  

 
at efterfølge dig  

føle mig ind i  
hvad der bevæger sig i dig  
ydmyghed  

 
at efterfølge dig  

lydig indtil mine alt for små  
forestillingers død  
 

at efterfølge dig  
blive afkrævet et helt ’ja’  
ingen halve løsninger  

for din skyld  
 

at efterfølge dig  
blive trøstet  
for du ved alt  

jeg elsker dig  
 
at efterfølge dig  

have tillid til  
at du bærer vor kærlighed  

frem til fuldendelse  
 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 

og oplysninger til brug i ugens løb 

Der er mange veje til Gud 

Mange samtaler er som en brønd – skræmmende og forjættende, farlige 
og eventyrlige, de kan forandre alting: bagefter er man et andet menne-
ske, om man vil eller ej. Disse ord kan også passe på mange beretnin-
ger om ’kald’ såvel i Det Gamle Testamente som i Det Nye Testamente. 
Gud kalder det enkelte menneske til at være medhjælper. Han henven-
der sig direkte og overdrager et medansvar for andres ve og vel, og 
presser undertiden til det yderste. Jonas er et eksempel, han ville flygte 
tværs over havet. Eller Samuel, han vidste egentlig slet ikke, hvem det 
var, der kaldte på ham om natten, men han fik hurtigt lært, at han skulle 
tage sine forpligtelser alvorligt. Og sådan bliver alle, som Herren kalder 
til sin tjeneste hen ad vejen til vejvisere for andre. De bliver kaldet og 
udvalgt til at stå deres medmennesker bi på deres livs pilgrimsveje. Alle 
kald er risikofyldte og kræver beredvillighed til at bryde op og gå ud i det 

uvisse. 
Da Jesus så Johannes stå ved Jordanflo-
dens bred sammen med to af sine disciple 
skete der et større kald: Døberen gjorde de 
to følgesvende opmærksomme på Jesus: 
»Se, dér er Guds lam.« Og de fulgte straks 
Jesus. Jesus vendte sig blot om og sagde: 
»Hvad vil I?« I deres svar kan man for-
nemme deres længsel – et ønske om tryg-
hed: »Rabbi, hvor bor du?« Vi får endog 
nogle detaljer at vide: »De gik med og så, 
hvor han boede, og blev hos ham den dag; 
det var ved den tiende time.«  
Vi får også at vide, at den ene var Andreas, 
Simon Peters bror. Da de to mødtes sene-

re, førte han ham til Herren. Og sådan kan den ene vise den anden ve-
jen, og der kan opstå et nyt kald. Når mennesker hjælper andre menne-
sker, viser dem nye veje, er der mulighed for forandring og omvendelse. 
Og når et menneske kalder et andet menneske, er det som oftest en 
helt anden, der har kaldt først, på sin egen måde. 
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Der er mange veje til Gud, så mange, som der er mennesker. Og Gud 
kalder med forskellige stemmer. Hver enkelt går mod Gud på sin egen 
måde. Det er op til os selv, om vi svarer, og på hvilken måde. Ofte bliver 
sådanne kald kaldt for en Guds gave. Netop en Guds gave, fordi de ikke 
altid følger menneskelig logik, men snarere et guddommeligt vink. Den 
rumænske biskop Petru Ghergel sagde i forbindelsen med kommunis-
mens fald: »Netop fordi den ateistiske propaganda hele tiden blæste én 
i ansigtet, netop fordi man hele tiden måtte svømme imod strømmen, 
havde vi mange kald. Det var lidelsernes skole, der styrkede os og gjor-
de os beslutsomme.«  
Èt er sikkert: Når Gud kalder, så må mennesket stille sig til rådighed, 
måske yde et offer og tage smerte og lidelse på sig. Den, der vil følge 
Jesus, må ikke være en bangebuks og en nøler. Den, der indlader sig 
med ham, må gøre det af hele sit hjerte og med hele sin styrke. 

Adalbert L. Balling: 
DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

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 

Liturgisk kalender 

Søndag 

14. 1. 

2. almindelige søndag (II Ps) (Peter Donders, CSsR) 

1.L: 1 Sam 3,3b-10.19 V: Sl 40,2.4ab.7-10 2.L: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 

Ev: Joh 1,35-42 

Se, jeg kommer for at gøre din vilje, min Gud 

Mandag 

15. 1. 

L: 1 Sam 15,16-23 V: Sl 50,8-9.16b-17.21.23 Ev: Mark 2,18-22 

Den, der vandrer retsindigt, skal se Guds frelse 

Tirsdag 

16. 1. 

L: 1 Sam 16,1-13 V: Sl 89,20-22.27-28 Ev: Mark 2,23-28 

Jeg har fundet min tjener David 

Onsdag 

17. 1. 

Antonius, abbed, (†356)(m) 

L: 1 Sam 17,32-33.37.40-51 V: Sl 144,1-2.9-10 Ev: Mark 3,1-6 

Lovet være Herren, min klippe 

Torsdag 

18. 1. 

L: 1 Sam 18,6-9; 19,1-7 V: Sl 56,2-3.9-13 Ev: Mark 3,7-12 

Jeg stoler på Gud og frygter ikke! 

Fredag 

19. 1. 

Henrik, biskop og martyr, (†1158)(m) 

L: 1 Sam 24,3-21 V: Sl 57,2-4.6.11 Ev: Mark 2,13-19 

Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig 

Lørdag 

20. 1. 

Sebastian, martyr, (†288) 

L: 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: V: Sl 80,2-3.5-7 Ev: Mark 3,20-21 

Herre, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst 

Søndag 

21. 1. 

3. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: Jon 3,1-5.10 V: Sl 25,5-7bc.8-9 2.L: 1 Kor 7,29-31  

Ev: Mark 1,14-20 

Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

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