
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 

Kl.   8.30 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 

Og lyset kom til verden 
 

En lille dreng i Natal i Afrika, spurgte engang søster Rafaele, der arbejde-
de som missionær. ”Sig mig, har du egentlig en kæp med dig, når du går 
omkring?” ”Nej”, svarede hun, ”jeg har hverken stok eller kæp.” ”Men 
har du så en høstkniv på dig?” Og igen svarede hun benægtende. ”Har 
du så en pistol da?” Igen rystede søsteren på hovedet. Efter en lille pau-
se spurgte drengen så: ”Har du et barn?” ”Nej.” ”Har du en mand?” Og 
søsteren svarede, at hun ingen mand havde. Drengen var blevet mere og 
mere forbløffet: denne nonne havde hverken stok, kniv eller pistol på 
sig, hun var fuldstændig værgeløs. For en afrikansk dreng, der dagligt var 
udsat for farer og trusler, var det helt ubegribeligt. Derfor kan man godt 
forstå hans afsluttende bemærkning: ”Søster, så har du jo slet ingen ting. 
Du er virkelig fattig. Du er jo meget fattigere end mig!” 
I hans barnefantasi var det virkeligt synd for søsteren. At et menneske 
kunne klare sig uden mand og barn, uden nogen måder at kunne forsva-
re sig på – det begreb drengen ikke. Hvorfor løb hun sådan en risiko? 

Der er også mange voksne i dag, der har svært 
ved at forstå missionærernes liv, og man kan også 
kun forstå en sådan ’missionarisk indstilling’ ud 
fra Evangeliet. Når Jesus blev spurgt om råd og 
hjælp, gjorde han sig altid stor umage for at for-
klare, hvad der var vigtigt i livet. 
Og da Nikodemus i ly af nattens mulm og mørke 
kommer til ham, må han også først forklare ham: 
»Lyset er kommet til verden, og menneskene el-
skede mørket frem for lyset, fordi deres gernin-
ger var onde.« Også Nikodemus måtte lære at 

forstå, at Gud er kilden til alt lyst og alt godt, sandhedens kilde. Og hans 
lys er tilgængeligt for alle mennesker, der er åbne for det, og hans kær-

4. søndag  

i fasten 2018 

Læseår B 

 

 

Kristendom og livsglæde 

Jeg opmuntrer til at fejre gudstjenesten sådan at den afspejler noget 

af glæden ved at tro på Gud. Vore gudstjenester skal ikke være så 

belærende, men have et festligt tilsnit. Jesus kunne vise sine disci-

ple noget, der fascinerede dem: Gud, som han kaldte sin far. Alt 

det, som hindrer os i at se sådan på Gud, må vi fjerne fra vore 

gudstjenester og vore kirkelige handlinger. Og der vil sikkert være 

mere at fjerne, end vi umiddelbart forestiller os. 
Biskop Joachim Wanke 

 
Kristendommen er glædens glade budskab, og hvis den ikke brin-
ger glæde, er det ikke kristendom. 

Frans af Sales 



lighed til menneskene blev synlig, da han sendte sin Søn til verden – som 
lys for verden, under stjernen i Betlehem. 
Nikodemus var kommet i ly af nattens mørke, for han ville ikke, at nogen 
skulle se ham. Han ville undgå ondskabsfuld sladder. Men senere be-
kendte han sig til lyset, og ifølge legenderne blev han selv et lys for an-
dre. 
Sådan har det været i århundreder. Missionærer har altid forkyndt Evan-
geliets lys. De ville være mellemmænd mellem Gud og mennesker. De 
har måttet give afkald på mange ting og ofte lide under forfølgelse, tor-
tur og død. 
Graham Green berettede engang om en præst, der blev tortureret under 
anden verdenskrig af japanerne. Uden bedøvelse flåede de hans negle af 
fingrene, men han blev alligevel ved med at være venlig og hjælpsom. 
Han levede i en lille hytte, og læste messe for interesserede, der kom 
forbi. Graham Green skrev, at han personligt ikke havde begreb om hel-
lighed, men han var overbevist om, at denne mand var en hellig. Han var 
blevet til et lys for andre, også for dem, der havde handlet ondt mod 
ham. 

Adalbert L. Balling: 
DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 
 

 

 

 
Mennesket, livet, verden vil lykkes, 
hvis Jesu Kristi kærlighed hver dag 
er en gennemtrængende kraft. 

 

Michel Quoist 

Bemærk 
 

HVER FREDAG I FASTETIDEN 
 

Kl. 17.00  Korsvejsandagt  

derefter:   Aftenmesse 

 

Kollekt: søndag, den 4. marts 2018  

dansk gruppe:    kr. 1.756,00 polsk gruppe  kr. 6.072,00 

engelsk gruppe: kr. 3.329,50 MobilePay +45 2765 1069 



Liturgisk kalender 
 

Søndag 

11.3. 

4. søndag i fasten (Laetare) (IV Ps) 

1.L: 2 Krøn 36,14-16.19-23 V: Sl 137,1-6 2.L: Ef 2,4-10  

Ev: Joh 3,14-21 

Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis jeg ikke husker dig, Jerusalem 

Mandag 

12.3. 

L: Es 65,17-21 V: Sl 30,2.4-6.11-12a.13b Ev: Joh 4,43-54 

Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet 

Tirsdag 

13.3. 

L: Ez 47,1-9.12 V: Sl 46,2-3.5-6.8-9 Ev: Joh 5,1-16 

Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg 

5-årsdagen for pave Frans’ valg til pave (2013) 

6-årsdagen for biskop Hans Ludvig Martensens død (2012) 

Onsdag 

14.3. 

L: Es 49,8-15 V: Sl 145,8-9.14.17-18: Ev: Joh 5,17-30 

Herren er nådig og barmhjertig 

Torsdag 

15.3. 

Klemens Maria Hofbauer, Ordenspræst CSsR   

L: 1 Kor 3,6-11 V: Sl 117,1-2 Ev: Luk 10,1-9 

Gå ud i alverden og forkynd evangeliet 

Fredag 

16.3. 

L: Visd 2,1a.12-22: V: Sl 34,17-21.23 Ev: Joh 7,1-2.10.25-30 

Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust 

Lørdag 

17.3. 

L: Jer 11,18-20 V: Sl 7,2-3.9b-12 Ev: Joh 7,40-53 

Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt 

Søndag 

18.3. 

5. søndag i fasten (I Ps) 

1.L: Jer 31,31-34 V: Sl 51,3-4.12-15 2.L: Hebr 5,7-9 Ev: Joh 12,20-33 

Skab et rent hjerte i mig, Gud 

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  

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@gmail.com 

p. Wladyslaw Zdunek  tlf.: 6146 8282 
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