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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.  17.00 engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

Stjernerne falder ned fra himlen. 

Det var senest ved atomreaktorulykken i Tjernobyl 1986, at vi blev klar 

over, at vi levede i en verden, der var truet, og at det var vor egen skyld. 

De magter og herredømmer, vi anråber og tilbeder, vil ligesom i Goe-

thes fortælling om troldmandens lærling sandsynligvis føre til vor egen 

undergang. Menneskenes muligheder er blevet uberegnelige og skæb-

nesvangre. Alle skrækscenarier kan let blive virkelighed. Det forfærde-

lige, der skete den 11. september 2001, har ikke blot udløst skræk i New 

York og USA, men over hele verden. 

Hvem kommer ikke til at tænke på de dommedagsvisioner, som vi kan 

læse om i Bibelen? Hos evangelisten Markus kan vi læse: »Men i de da-

ge efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne og 

stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes.«  

Vi ved, at vor egen lille planet ikke vil overleve universets forfald. Na-

turkræfterne har lært os, at solen i løbet af mange millioner år vil blive 

kold. Livet på jorden vil over et 

langt tidsrum ganske langsomt 

aftage og givetvis helt forsvinde. 

Den kosmiske katastrofe er pro-

grammeret på langt sigt, det me-

ner den moderne videnskab i 

hvert fald.  

Sådan kan man godt tyde de bi-

belske udsagn, men man må ikke 

overse, at evangelisterne ville 

sige noget helt andet med under-

gangsvisionen. Deres anliggende 

har umiddelbart noget med Jesus at gøre, ham, der står over ’verdens-

undergangen’. Derfor kan vi hos Markus høre Jesus fortælle: »Da skal 
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Tro – håb - kærlighed 
 

Mennesker,  

som lever i håbet 

ser længere. 

 

 Mennesker, 

som lever i kærligheden, 

 ser dybere. 

 

 Mennesker,  

  som lever i troen 

  ser alt i et andet lys. 
Lothar Zenetti 

(Kateketcentralen, 

Tema 2-3/93 ”De sidste ting”) 

 



de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlig-

hed. Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte 

fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste 

grænse.«  

Derefter kommer dommens dag lige så sikkert, som figentræet blom-

strer og bærer blade om sommeren. Og evangelisten fortsætter: »Him-

mel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag eller 

time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, 

men kun Faderen.«  

Og det er godt sådan, for så vil vort håb, der er knyttet til Herrens gen-

komst og vor egen opstandelse, altid klamre sig til Gud. Det er ham og 

ham alene, der bestemmer verdens undergang og samler sine. Men én 

ting ved vi: Vi er kaldede til et nyt liv, gennem lidelse, smerte og angst. I 

Gudsriget vil der ikke længere være strid eller angst eller tårer. Hos 

Gud vil vi kunne føle os trygge, i hans uendelige kærlighed, i hans alt-

omfavnende fred. Adalbert L. Balling: 

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

18. 11. 

33. almindelige søndag (I Ps) 

1.L: Dan 12,1-3 V: Sl 16,5.8-11 2.L: Hebr 10,11-14.18  

Ev: Mark 13,24-32 

Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig 

Mandag 

19. 11. 

L: Åb 1,1-4; 2,1-5a V: Sl 1,1-4.6 Ev: Luk 18,35-43 

Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ 

Tirsdag 

20. 11. 

L: Åb 3,1-6.14-22 V: Sl 15,2-5 Ev: Luk 19,1-10 

Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone 

Onsdag 

21. 11. 

Jomfru Marias fremstilling i templet, (m) 

L: Zak 2,14-17 V: Luk 1,46b-55 Ev: Matt 12,46-50 

Den mægtige har gjort store ting imod mig; helligt er hans navn 

Torsdag 

22. 11. 

Cæcilie, jomfru og martyr (†230)(m)  

L: Åb 5,1-10 V: Sl 149,1-6a.9b Ev: Luk 19,41-44 

Du har gjort os til konger og præster for vor Gud 

Fredag 

23. 11. 

Clemens I pave og martyr (†97) 

L: Åb 10,8-11 V: Sl 119,14.24.72.103.111.131 Ev: Luk 19,45-48 

Hvor er dit ord sødt for min gane 

Lørdag 

24. 11. 

Andreas Dung-Lac, præst, og lidelsesfæller, martyrer, (†1615)(m)  

L: Åb 11,4-12 V: Sl 144,1-2.9-10 Ev: Luk 20,27-40 

Lovet være Herren, min klippe 

Søndag 

25. 11. 

JESUS KRISTUS ,  UNI VERSETS KONGE  (h) (II Ps) 

1.L: Dan 7,13-14 V: Sl 93,1-2.5 2.L: Åb 1,5-8 Ev: Joh 18,33b-37 

Herren er konge! Han har klædt sig i højhed 

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 

 

 

Blik for tidens tegn 
 

Du verdens Herre, 

vi beder dig: 

Giv os et klart blik for tidens tegn 

og evne til i dit lys, 

at bedømme dét, der sker.  

 Frels os fra en opgivende holdning, 

 giv os mod og beredvillighed 

og en fast tro på, 

at hvert menneskes indsats  

er vigtig i vor verden. 
  

 Vis os, 

 hvordan vi kan påvirke vort samfund, 

så det bliver godt for alle at leve i, 

 ved Jesus Kristus, vor Herre. 

Amen. 
fra: „Alle mine kilder“ s.181  

   Steno Forlag 

 

 

 

 

Kollekt: søndag, 11. november  2018  

dansk gruppe:    kr.  2.234,00 polsk gruppe  kr. 7.388,50 
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