
Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

Ifør jer kærligheden! 

Apostlen Paulus nævner i sit brev til Kolossenserne nogle ting, som vi 

som Jesu disciple skulle gøre. Derefter siger han: ”Men over alt dette 
skal I iføre jer kærligheden” (Kol 3,14). Kærligheden er det vigtigste 

og det afgørende. På kærligheden skal det ses, om nogen er en kristen.  

Det er selvfølgelig let at tale om kærligheden. Men det er ikke så klart 

for én, hvad man skal gøre, når der kommer konkrete, vanskelige eller 
smertelige begivenheder. - Der er f.eks. forældrene, hvis børn bliver 
uforståelige for dem, og de taler forbi hinanden. Der er én, hvis datter 

knalder med døren for næsen af sin mor. Der er én, hvis søn står pro-
vokerende foran ham og venter på, hvornår han eksploderer. Der er 

én, hvis partner pludselig ripper op i et gammelt sår og derved volder 
ondt. 

Sådanne situationer kender 
vi. Og så siger Paulus os, at 

vi skal være gode, ydmyge, 
tålmodige og ”over alt dette 
skal I iføre jer kærlighe-

den”... 
Kærlighedens bud er ikke al-

tid let. Men det som det in-
deholder og som apostlen 

Paulus taler om, betyder i 
hvert fald ikke, at vi skal finde os i det hele, og at vi skal underkaste os 
andres luner. - Et ungt menneske, som vokser op i en familie, har brug 

for konfrontation med modparten. Når én har krænket mig, må jeg 
sige det tydeligt til ham. Barnet behøver klare grænser, hvis man vil, at 

det ikke bliver egoistisk. Den krænkede partner har ret til undskyld-
ning. 

Den hellige 

Families fest 

2018 
Læseår C 

 

 

Julehøjtiden 2018/2019 
 

Særlige gudstjenester 
 

Søndag den 30. december  DEN  HELLIGE  FAMILIES  FEST 

kl.   8.30  morgenmesse  

kl. 10.00  Festmesse 

 

Mandag den 31. december  NYTÅRSAFTEN 

 kl. 15.30 Takkegudstjeneste for det forløbne år og Te Deum  

 

Tirsdag den 1. januar   NYTÅRSDAG 

FESTEN FOR MARIA, GUDSMODER 

ingen messe kl. 8.30 

kl. 10. 00  Festmesse    

 

Søndag den 6. januar   HERRENS ÅBENBARELSE 

  Hl. tre Kongers fest  

 kl.   8.30  morgenmesse 

kl. 10.00  Festmesse  
 

Søndag den 13. januar   HERRENS  DÅB 

 kl.   8.30  morgenmesse 

kl. 10.00  Festmesse 

Almægtige og barmhjertige Gud og Far. 
Du kender familiernes situation og ser, at mange 

har store problemer. Vær du os altid nær og hjælp 
os at have øje for hinanden, som du altid har øje 

for os. Dig være evig lov og tak ved  

Jesus Kristus, vor Herre. Amen. 

Alle i menigheden ønskes  
og et godt og fredfyldt Nytår A.D. 2019 

 



Men en ting må vi ikke gøre: vi må aldrig udelukke nogen fra vort hjerte!  

En, som jeg kritiserer, som jeg sætter grænser for, som jeg siger en klar 
mening til, må ikke udelukkes af min kærlighed. Præcis fordi jeg elsker 

dig, siger jeg min mening til dig. Hvis du var ligegyldig for mig, ville 
jeg ikke blive oprevet. 

Og lad os bede Gud om, at Han må skænke os sin nåde, for at vi kan 
forstå at leve det, som apostlen Paulus taler om, og som er Herrens 
højeste bud: ”Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden.” 
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Liturgisk kalender 

Søndag 
30.12. 

DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF (f)  
1.L: Sir 3,2-6.12-14 V: Sl 128,1-5 2.L: Kol 3,12-21  
Ev: Luk 2,41-52 
Lykkelig hver den, der frygter Herren og vandrer ad hans veje 

Mandag 
31.12. 

L: 1 Joh 2,18-21 V: Sl 96,1-2.11-13 L: Ev: Joh 1,1-18 
Himlen skal glæde sig, jorden juble 

Tirsdag 
1.1. 

FESTEN FOR MARIA, GUDS MODER (h)  
1.L: 4 Mos 6,22-27 V: Sl 67,2-3.5-6.8 2.L: Gal 4,4-7 
Ev: Luk 2,16-21 
Gud være os nådig og velsigne os 

Onsdag 
2.1. 

Basilius den Store (†379) og Gregor af Nazianz (†390), biskopper og 
kirkelærere (m) L: 1 Joh 2,22-28 V: Sl 98,1-4  
Ev: Joh 1,19-28 
Hele den vide jord har set vor Guds frelse 

Torsdag 
3.1. 

L: 1 Joh 2,29-3,6 V: Sl 98,1.3c-6 L: Ev: Joh 1,29-34 
Hele den vide jord har set vor Guds frelse 

Fredag 
4.1. 

L: 1 Joh 3,7-10 V: Sl 98,1.7-9 Ev: Joh 1,35-42 
Hele den vide jord har set vor Guds frelse 

Lørdag 
5.1. 

L: 1 Joh 3,11-21 V: Sl 100,2-5 Ev: Joh 1,43-51 
Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden 

Søndag 
6.1. 

HERRENS ÅBENBARELSE (h) 1.L: Es 60,1-6  
V: Sl 72,1-2.7-8.10-13 2.L: Ef 3,2-3a.5-6 Ev: Matt 2,2-12 
Alle jordens folk skal tilbede dig, Herre 

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/DK 

Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach   tlf.: 2765 1069   wpodlach@wp.pl 

Øvrige præster:  

p. Slawek Romanowski  tlf.: 5026 3554 slarom@wp.pl  

 

Hvor er Bethlehem? 
 

Sig mig, hvor er Bethlehem?  

Hvor er krybben? Hvor er stalden? 

Se godt efter!  

For Bethlehem er overalt! 
 

Sig mig, hvor er Bethlehem?  

Kom og se, jeg vil vise dig vej! 

Se godt efter!  

For Bethlehem er her og nu! 
 

Sig mig, hvor er Bethlehem?  

Ligger den tusind år tilbage i tiden? 

Se godt efter!  

For Bethlehem er der altid! 
 

Sig mig, hvor er Bethlehem?  
Hvor er krybben? Hvor er stalden? 

Se godt efter! 

For Bethlehem er overalt! 

Efter Otto Wiemer 

 

 

Kollekt: søndag, 23. december og julen  2018  

dansk gruppe:    kr.  4.760,00 polsk gruppe  kr. 15.188,50 

engelsk gruppe: kr. 11.147,00 MobilePay +45 27 65 10 69 
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p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com 
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