
 

 

 

Bøn til den hellige Ansgar 
  

 Hellige Ansgar, 

du som modigt kastede dig ud i farerne 

og rejste til vort ukendte, vilde land, 

bed for mig om det mod, som behøves 

for at gøre Guds vilje. 

Bed for vort land, om troens nåde for dem,  

som ikke kender Gud, og for alle kristnes enhed. 

Du, som havde svære bekymringer som biskop, 

bed for Danmark og alle Nordens biskopper 

og vær vor beskytter, du vor skytshelgen. 

Amen. 
 
 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  
 

Kaldelsen af de første disciple 

Herren kalder dem midt i deres arbejde. Han kalder også os, så vi kan 

helliggøre vor beskæftigelse og derved gøre ham kendt. 

Efter sin dåb, der er begyndelsen på hans offentlige liv, udsøger Jesus de 

mennesker, som han vil bede om at deltage i sin frelsesmission. Han fin-

der dem midt i deres daglige arbejde. De er mænd, der er seje og stærke, 

vandt til et enkelt, simpelt liv og hårdt arbejde. 

I dagens evangelium hører vi, at 

da Jesus gik langs Galilæas Sø, så 

han Simon og Andreas, Simons 

bror, i færd med at kaste net i sø-

en; for de var fiskere. Jesus sagde 

til dem: »Kom og følg mig, så vil 

jeg gøre jer til menneskefiskere.« 

Apostlene reagerede positivt på 

Guds kald. Disse fire disciple, 

Peter, Andreas, Jakob og Johannes, kendte allerede Herren (se Joh 1,35-

42), men dette øjeblik er det præcise øjeblik, hvor de svarer på Guds kald 

og kaster alt til side og beslutter at slutte sig fuldstændigt til ham, uden 

betingelser, uden reservation. I vore dage er der også mange, der følger 

ham på samme måde midt i verden med fuldstændig hengivenhed. Fra 

da af bliver Jesus Kristus centrum i deres liv, og han vil udøve en ube-

skrivelig og voksende tiltrækning for deres sjæle. Jesus Kristus opsøger 

dem midt i deres daglige arbejde, som han også gjorde det med de vise 

mænd fra Østerland, der arbejdede med at betragte stjerner – nemlig 

med en usædvanlig stjernes lys. På samme måde kaldte han hyrderne til 

Betlehem, mens de passede deres arbejde med at vogte får, for at føre 

dem til Jesusbarnet, så de kunne være sammen med Maria og Josef den 

nat. 

Skt. Ansgars fest 

2019 

3. alm. søndag 

Læseår C 

 

 

Søndag, den 3. februar 
 

HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET KYNDEL-
MISSE 

 
Kl. 10.00  HØJMESSE  

MED  LYSINDVIELSE  

OG  PROCESSION 

 
 
Lys og kærter til hjemmebrug kan bringes med til 

Lysindvielse 
 

Efter messen meddeles Blasiusvelsignelse 
 

 

 

 

 



Det er midt i vort arbejde, vor almindelige beskæftigelse, at Jesus opfor-

drer os til at følge ham, så vi kan gøre ham til centrum for vor tilværelse 

og være med til at evangelisere verden. Gud drager os ud af vor uviden-

heds mørke, væk fra vor snublende og famlende vej, og lige meget hvad 

vort arbejde er i verden, så kalder han os med fast stemme, ligesom han 

kaldte Peter og Andreas: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menne-

skefiskere.«  

Han udvælger os, som vi er, og overlader os – det store flertal af os 

kristne, lægfolket – nøjagtig, hvor vi var: dvs. i vor egen familie, i vort 

sædvanlige job, i alle de kulturelle og sportslige foreninger, vi er med-

lemmer af, så vi kan elske ham i den sammenhæng, vi blev fundet, og 

gøre ham kendt gennem familiebånd, venner, bekendte og arbejdskam-

merater. Fra det øjeblik, hvor vi beslutter os til at gøre Kristus til centrum 

i vort liv, bliver alt, hvad vi laver, påvirket af denne beslutning.  

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
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 
 

Liturgisk kalender 
 

Søndag 

27. 1. 

ANSGAR, bispedømmet Københavns første værnehelgen. (h) (III Ps) 

1.L: Es 52,7-10 V: Sl 96,1-3.7-8a.10 2.L: 1 Kor 1,18-25  

Ev: Mark 1,14-20 

Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag! 

andag 

28. 1. 

Thomas af Aquino, præst og kirkelærer, (†1274)(m) 

L: Hebr 9,15.24-28 V: Sl 98,1-6: Mark 3,22-30 

Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere 

Tirsdag 

29. 1. 

L: Hebr 10,1-10 V: Sl 40,2+4ab.7-8a.10-11 Ev: Mark 3,31-35 

Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje 

Onsdag 

30. 1. 

L: 2. Hebr 10,11-18 V: Sl 110,1-4 Ev: Mark 4,1-20 

Du er præst for evigt på Melkisedeks vis 

Torsdag 

31. 1. 

Johannes Bosco, præst (†1888)(m)   

L: Hebr 10,19-25 V: Sl 24,1-4b.5-6 Ev: Mark 4,21-25 

Sådan er den slægt, der søger dir ansigt, Herre 

Fredag 

1. 2. 

L: Hebr 10,32-39 V: Sl 37,3-6.23-24.39-40 Ev: Mark 4,26-34 

Retfærdiges frelse kommer fra Herren 

Lørdag 

2. 2. 

L: Hebr 11,1-2.8-19 V: Sl Luk 1,69-75 Ev: Mark 4,35-41 

Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt sit folk 

Bededag for præste- og ordenskald 

Søndag 

3. 2. 

HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET (f)(IV Ps) 

1.L: Mal 3,1-4 V: Sl 24,7-10 2.L: Hebr 2,14-18 Ev: Luk 2,22-40 

Hærskarers Herre, han er ærens konge! 

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 

 

 

Kollekt: søndag, den 20. januar 2019 

dansk gruppe:    kr. 1.246,50 polsk gruppe  kr. 4.941,50 

engelsk gruppe: kr. 3.457,50 MobilePay +45 27 65 10 69 
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