
 

FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 
 

Kl.  8.30  dansk 

Kl. 10.00  dansk højmesse 

Kl. 12.00  polsk 

Kl. 17.00 engelsk 

 

 

Bemærk: ændrede messetider 
 

Torsdag 10. maj  KRISTI HIMMELFART 
- Børnenes første kommunion - (2 hold) 

messe kl. 9:00 og kl. 11:00 

 
 

Meditation 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 
og oplysninger til brug i ugens løb 
 

 

Indføring til søndagens Evangelium      (Joh 15,9-17) 
 
Den fundamentale kerne i Jesu forkyndelse var i liv og handling at vise Guds 
kærlighed til menneskene. I sin sidste tale til sine disciple inskærper Jesus dem 
derfor ét bud, som griber ind i alle deres handlinger: De skal elske Gud og de 
skal elske hinanden, sådan som Gud ved Jesu liv og handlinger har elsket dem. 

 

 
 

Kærligheden er det afgørende 
 

Mange karismer kan først ved kærlighedens ildprøve vise deres virkelige 

værdi. ‘Kundskaben gør indbildsk, men kærligheden bygger op’ (1. Kor. 

8,1). Kærligheden er ikke blot motivation for handling, men mere den 

kraft, der bærer alt og ud fra hvilken alt relativeres. 

 Hvor der ikke er kærlighed nytter alle tjenester og embeder, alle 

karismer og nådegaver intet: ‘Om jeg så taler med menneskers og engles 

tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende 

bjælde’ (1. Kor. 13,1). 

Kærligheden er den yderste norm, for alle tjenester og embeder er 

tidsbegrænsede. De viser deres sande værdi derved, om de har bidraget 

til kærligheden, som har blivende værdi: ‘Så bliver da tro, håb, kærlig-

hed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden’ (1. Kor. 13,13).  

 I kærligheden lutres og renses alle andre kriterier. Det gælder 

endog for den broderlige tjenestes karisme, hvis ægthed prøves af kær-

ligheden: ‘Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme 

hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet’ (1. 

Kor. 13,3). Ingen kirkelig tjeneste er derfor ‘i orden’, blot fordi den fun-

gerer. 
Kardinal Karl Lehmann 

6. søndag 

i Påsken 

2018 B 

Ved du, hvor himlen er?  

Man siger, 

at himlen er deroppe - 

oppe over skyerne - 

uendelig fjern. 

Man søger at bilde dig ind, 

at himlen er noget helt uopnåeligt, 

tro ikke på dem. 

Hent himlen ned 

fra drømmenes skyer. 

Skab plads for himlen i dit liv. 

skab plads for Guds nærhed iblandt os 

tro på Jesu løfte: 

Jeg vil være hos jer alle dage 

indtil verdens ende. 



Når mennesker glemmer sig selv, 
forlader den slagne landevej 
og begynder på ny  
rører himlen ved jorden. 
 
Når mennesker hengiver sig 
 
- helt forfra - 
til hinanden, 
lever i kærlighed 
og begynder på ny 
- helt forfra - 
rører himlen ved jorden. 
 
Når mennesker slutter sig sammen 
for at overvinde hadet 
og begynder på ny 
- helt forfra _ 
rører himlen ved jorden. 
  

 Thomas Laubach 

 
 

Liturgisk kalender 

Søndag 

6.5. 

6. søndag i påsken (II Ps) 

1.L: ApG 10,25-26.34-35.44-48 V: Sl 98,1-4 2.L: 1 Joh 4,7-10  

Ev: Joh 15,9-17 

For folkenes øjne har Herren åbenbaret sin retfærdighed 

Mandag 

7.5. 

L: ApG 16,11-15 V: Sl 149,1-6a.9b Ev: Joh 15,26 – 16,4a 

Herren glæder sig over sit folk 

Tirsdag 

8.5. 

L: ApG 16,22-34 V: Sl 138,1-3.7c-8 Ev: Joh 16,5-11 

Herre, din højre hånd frelser mig 

Onsdag 

9.5. 

L: ApG 17,15.22 - 18,1 V: Sl 148,1-2.11-14 Ev: Joh 16,12-15 

Himmel og jord er opfyldt af din herlighed 

Torsdag 

10.5. 

KRI STI  HI MMELFART  (h)  

1.L: ApG 1,1-11 V: Sl 47,2-3.6-9 2.L: Ef 1,17-23 eller Ef 4,1-13  

Ev: Mark 16,15-20 

Gud drager op under jubelråb, Herren drager op til hornets klang 

Fredag 

11. 5. 

L: ApG 18,9-18 V: Sl 47,2-7 Ev: Joh 16,20-23a 

Gud er hele jordens konge 

Lørdag 

12. 5. 

Pankratius, martyr (†304) 

L: ApG 18,23-28 V: Sl 47,2-3.8-10 Ev: Joh 16,23b-28 

Gud er hele jordens konge 

Søndag 

13. 5. 

7. søndag i påsken (III Ps) 

1.L: ApG 1,15-17.20a.20c-26 V: Sl 103,1-2.11-12.19-20b 2.L: 1 Joh 

4,11-16 Ev: Joh 17,11b-19 

Herren har grundfæstet sin trone i himlen 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

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

 

Majandagt hver torsdag i maj-måneden 
i forbindelse med aftenmessen  kl. 17.00 



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 
 

 

Nu majmåned bringer os våren så skøn;  

på andagtens vinger sig hæver vor bøn.  

Vi synger med glæde til orgelklang  

Maria, vor moder, en jubelsang. 

Med os sig forene de liljers flor 

at prise den rene Gudsmoder i kor. 

Og rosernes purpur højt sjunge ud 
om jomfruens dyder, om dronningens skrud. 

 

 

Kollekt: søndag, den 28. april 2018  

dansk gruppe:    kr. 1.737,50 polsk gruppe  kr 5.016,50 

engelsk gruppe: kr. 4.251,00 MobilePay +45 2765 1069 

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

