
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  
 

Påskelyset 
 

Påskelyset er et stort vokslys, som anven-

des i kirkens liturgi. Det indvies ved påske-

nattens liturgi og tændes første gang ved 

påskeilden, der antændes ved denne liturgi-

es begyndelse. 

Historie 

Traditionen med at tænde et særligt lys ved 

påskefesten er meget gammel. Den ældste 

skriftlige dokumentation stammer fra det 4. 

årh. og er knyttet til en hedensk tradition. I 

antikken var et offer forbundet med en 

hymne, hvor man lovpriste guddommen. 

Påskelyset er oprindeligt et brændoffer og 

påskenattens lovsang, Exultet, er den ledsagende hymne. Ved siden af 

den egentlige oprindelse, som hurtigt blev glemt og nu kun spores i ‚den 

olympiske flamme’, udviklede der sig en særlig fortolkning af påskely-

set. 

I ‚voks’lyset så man et symbol på Kristi menneskelige natur eller på 

hans forklarede legeme efter opstandelsen, mens man i flammen så et 

tegn på hans guddommelige natur. Påskelyset er altså et brændoffer, 

som frembæres for Gud i liturgien, og som kan sammenlignes med an-

dre ofre. 

Symbolik 
Påskelyset har således rødder tilbage i hedenskabet, men det har også re-

lationer til jødedommen. Det er det rene offer til Gud og er den nye pagts 

ildsøjle. Sådan som israelitterne fulgte ildsøjlen på deres vandring gen-

nem ørkenen, således drager de kristne ind i kirken påskenat og følger 

påskelysets brændende flamme – tegnet på den opstandne Kristus. 

mandag 

2. april 
Påskemandag 

ingen morgenmesse kl. 8.30 

kl. 10.00  Højmesse 

søndag 

8. april 

Barmhjertighedens 

Søndag 

kl. 8:30 morgenmesse 

kl. 10.00  Primitsmesse  

Særlige Gudstjenester i Påskeugen 

Påske 
Herrens  

Opstandelse 

2018 

 

En hjertelig tak til alle der har bidraget til vore festlige og 

smukke gudstjenester i den Stille Uge og i Påsken. 
 

En særlig tak til ministranterne og koret. 

 

 

Alle i menigheden ønskes  

en velsignet Påskefest! 
 

 

Halleluja, Herren er opstanden! 

Halleluja, Halleluja 



I flere århundreder blev påskelyset smykket med blomster og blade. På 

grund af dets størrelse repræsenterer det livets træ. Den gamle fjende, 

døden, som sejrede ved træet, blev selv besejret ved træet (korset). De 

øvrige symbolers betydning fremgår klart af bønnen i forbindelse med 

påskelysets indvielse påskenat. 

„Kristus i går og i dag (præsten tegner en lodret streg), begyndelsen og 

fuldendelsen (tegner en vandret streg), alfa (tegner alfa-tegn oven over 

korset) og omega (tegner et omega-tegn under korset). Ham tilhører tid 

(tegner årstallets første ciffer i korsets øverste venstre vinkel) og evighed 

(tegner årstallets andet ciffer i korsets øverste højre vinkel). Ham være 

ære og magt (tegner årstallets tredje ciffer i korsets nederste venstre vin-

kel) i alle evigheders evighed. Amen (tegner årstallets fjerde ciffer i kor-

sets nederste højre vinkel). Denne symbolik dukker første gang op i slut-

ningen af 9. årh. 

De røde og gyldne voksnagler, der symboliserer Kristi sårmærker, var 

ukendte i den gamle tradition. 

Når påskelyset antændes påskenat og råbet lyder ‚Lumen Christi’, er det 

tegnet på, at døden må vige for livet, og mørket må vige for lyset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

1. 4. 

PÅSKEDAG, HERRENS OPSTANDELSE 

1.L: ApG 10,34a.37-43 V: Sl 118,1-2.16-17.22-23 2.L: Kol 3,1-4  

eller 1 Kor 5,6b-8  Sekvens. Ev: Joh 20,1-9  

Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den 

Mandag 

2. 4. 

L: ApG 2,14.22-32 V: Sl 16,1-2a.5.7-11 Ev: Matt 28,8-15 

Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig 

Tirsdag 

3. 4. 

L: ApG 2,36-41 V: Sl 33,4-5.18-20.22 Ev: Joh 20,11-18 

Herrens godhed fylder jorden 

Onsdag 

4. 4. 

L: ApG 3,1-10 V: Sl 105,1-4.6-9 Ev: Luk 24,13-35  

Jeres hjerte glæde sig, I, som søger Herren 

Torsdag 

5. 4. 

L: ApG 3,11-26 V: Sl 8,2a.5-9 Ev: Luk 24,35-48 

Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden 

Fredag 

6. 4. 

L: ApG 4,1-12 V: Sl 118,1-2.4.22-27a Ev: Joh 21,1-14 

Den sten, bygmestrene forkastede, er blevet hovedhjørnesten 

Lørdag 

7. 4. 

L: ApG 4,13-21 V: Sl 118,1.14-16ab.18-21 Ev: Mark 16,9-15 

Jeg vil takker dig, for du svarede mig 

Søndag 

8. 4. 

2. søndag i påsken (II Ps)  

1.L: ApG 4,32-35 V: Sl 118,2-4.16-18.22-24 2.L: 1 Joh 5,1-6  

Ev: Joh 20,19-31 

Tak Herren, for han er god, for hans trofasthed varer til evig tid 

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 

Meditation 
 

Hvis din tro drukner i hverdagens gøremål, 

 vil påske være en ny begyndelse. 
 

Hvis dine forhåbninger svinder, 

bryder påsken igennem 

den grå resignation. 
 

Hvis din kærlighed er ved at slukkes 

 vil påsken tænde den med sin ild. 

 

Hvis tro, håb og kærlighed finder fodfæste i dig, 

vil dit hjerte ikke være bedrøvet, 

men sprudlende frisk 

vidne om påskens budskab. 

 

 

 

Kollekt: søndag, den 25. marts 2018  

dansk gruppe:    kr. 2.597,00 polsk gruppe  kr. 7.604,00 

engelsk gruppe: til retræteleder MobilePay +45 2765 1069 
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