
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 
 

'Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!'  

Sådan lyder evangeliets opfordring i dag til os. At lade alt være ved det 

gamle og gøre, sådan som man plejer, er noget, der stikker dybt i menne-

sket. Først, når man får at vide, at man står over for en enestående chance 

eller at man risikerer at miste alt, er man parat til at vove noget nyt. 

Omvendelse - at vende om fra det vante til at begynde på noget nyt - er 

altså en opgave, der strækker sig over 

hele livet. Lad os ved denne messe 

overveje, hvordan vi forholder os til 

Jesu opfordring. 

Modsat alle datidens rabbinere, valgte 

Jesus selv sine disciple. Han udpegede 

dem helt personligt og opfordrede dem 

til at bryde op sammen med ham, at føl-

ge ham rundt i landet og sammen med 

ham at arbejde på Guds riges komme. Men Jesus kaldte ikke blot de 

12 til at være disciple - hans kald går ud til alle mennesker til alle ti-

der, og hans kald kræver et svar af os - også i dag. 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  
 

Bedeugen for kristen enhed er en årlig begivenhed, hvor kristne verden 

over beder sammen. Hvert år forbereder en økumenisk gruppe et sted i 

verden et materiale til inspiration. 

Årets bedeuge tager udgangspunkt i en dyb, bibelsk sandhed: Som krist-

ne er vi fremmede i denne verden, vi er pilgrimme på gennemrejse, og 

denne verden er ikke vores hjem. Vi er på vej mod vores endelige desti-

nation: Guds evige rige. Fordi vi selv er fremmede i verden, kan vi iden-

tificere os med de fremmede. Det gælder både de mange migranter og 

flygtninge, der kommer til vores land, men også alle de ensomme men-

nesker, som findes i vores lokalsamfund. 
Som pilgrimme i verden skal vi kende og videregive det, vi har set og 

hørt om, hvad Gud har gjort. Vi skal både gennem ord og livsstil forkyn-

de, at Gud i Kristus forligte verden med sig selv, at Guds rige er kommet 

gennem Jesu død og opstandelse. Lad os derfor samles til bøn for vores 

land og vores verden, i tillid til at Guds ord og løfter må blive til en le-

vende virkelighed – for pilgrimme, fremmede og flygtninge. 

ABRAHAM – pilgrim og forbillede 

Gud gav Abraham et løfte om at velsigne alle jordens folkeslag gennem 

ham og hans efterkommere. Men for at det kunne ske, måtte Abraham 

bryde op: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det 

land, jeg vil vise dig« (1 Mos 12,1). Abraham er kendt for sin lydighed 

og især som et forbillede i troen. Gud kaldte ham til at forlade alt det 

velkendte og fortrolige: venner, familie og hele det netværk, 1 der betød 

sikkerhed, velstand og fred. Abraham følger kaldet, bryder op og drager 

til et ukendt sted. Troen på, at Gud vil indfri sit løfte, forvandler ham til 

en pilgrim. Som kristne har vi Abraham som forbillede: Også vi må være 

åbne for Guds kald. Også vi må nogle gange give slip på alt det trygge, 

der binder os. Troen blev regnet Abraham til retfærdighed (Rom 4,22), 

ligesom troen på Kristus regnes os til retfærdighed. Af nåde er vi frelst 

ved tro (Ef 2,8-9). 

3. alm. 

uge 

2011 

 Skt. Ansgars fest 

2017 

4. alm. søndag 

Læseår A 

 

Økumenisk-

bedeuge 

18.-25.januar 

2018 

2018 



Vi takker dig, Gud, fordi du trofast går med os hver dag på vores rejse 

som pilgrimme. 

Vi bekender, at vi ofte sidder fast i det trygge og velkendte. 

Vi beder om, at du vil velsigne os til at være en velsignelse for andre 

Vi beder for det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, send du forbilleder 

i troen til børn og unge. 

Vi beder for alle, der er ensomme og føler sig alene »på vej«, vær du med 

dem og skab for dem gode relationer med andre. 
Uddrag af folderen: Bedeuge 2018 af Thomas Bjerg Mikkelsen, 

formand for Evangelisk Alliance 

Liturgisk kalender 
Søndag 

21.1. 

3. almindelige søndag, 1.L: Jon 3,1-5.10 V: Sl 25,4-5ab.6-7bc.8-9 

2.L: 1 Kor 7,29-31 Ev: Mark 1,14-20 

Vis mig dine veje, Herre. Lær mig dine stier! 

Mandag 

22.1. 

L: 2 Sam 5,1-7.10 V: V: Sl 89,20-22.25-26 Ev: Mark 3,22-30 

Min trofasthed og godhed skal være med ham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tirsdag 

23.1. 

L: 2 Sam 6,12b-15.17-19 V: Sl 24,7-10 Ev: Mark 3,31-35 

Hvem er ærens konge? Det er Herren! 

Onsdag 

24.1. 

Frans af Sales, biskop og kirkelærer, (†1622)(m)  

L: 2 Sam L: 2 Sam 7,4-17 V: Sl 51,3-7.10-11 Ev: Mark 4,1-20 

Jeg bevarer min troskab mod ham til evig tid.  

Torsdag 

25.1. 

DEN HELLIGE APOSTEL PAULS OMVENDELSE, (f)  

L: ApG 22,3-16 eller 9,1-22 V: Sl 117,1-2 Ev: Mark 16,15-18 

Gå ud i al verden og forkynd evangeliet! 

Fredag 

 26.1. 

Timoteus og Titus, biskopper, (m)  

L: 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 V: Sl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10  

Ev: Luk 10,1-9 

Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag! 

Lørdag 

27.1. 

L: 2 Sam 12,1-7a.10-17 V: Sl 51,12-17 Ev: Mark 4,35-41 

Skab et rent hjerte i mig, Gud. 

Søndag 

28.1. 

ANSGAR, bispedømmet Københavns værnehelgen. (h)  

1.L: Es 52,7-10 V: Sl 96,1-3.7-8a.10 2.L: 1 Kor 1,18-25  

Ev: Mark 1,14-20 

Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag! 
 

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 

 
Kollekt: søndag, den 14.01.2018  

dansk gruppe:    kr. 1.913,00 polsk gruppe: 7.024,50 

engelsk gruppe: kr. 3.580,50 MobilePay +45 2765 1069 

søndag den 28. januar afholdes 

orienteringsmøde om menighedsrådsvalget efter 

højmessen i Skt. Klemens Salen 
 

Meditation 

Gud har elsket os først! 

Når vi svigter, 

mister Gud ikke sit tag i os. 

Når vi snubler, 

hjælper Gud os op igen. 

Når vi vender om fra vore egne veje, 

skænker Gud os en ny begyndelse. 

Når vi tvivler, 

har Gud et ord til os. 

Når vi frygter mørket, 

giver Gud os lys. 

Når vi dør, 

kalder Gud os til nyt liv. 

Derfor kan vi elske hinanden! 
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