
 

FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 
 

Kl. 08.30 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 med novene 

Lørdag  kl. 18.30  polsk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  

 

Disciplene forlod alting for at følge Kristus. 

Dagens evangelium fortæller os, hvordan Kristus kaldte fire af sine di-

sciple: Peter, Andreas, Jakob og Johannes. De var alle fiskere og arbej-

dede to med at fiske, to med at reparere deres net i det øjeblik, da Jesus 

gik forbi og kaldte dem. Det kald de fik, var endegyldigt: Følg mig, og 

jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Jesus opsøgte dem ved deres arbej-

de, og han henviste til deres beskæftigelse som fiskere med hensyn til 

deres fremtidige beskæftigelse. 

Disse fiskere forlod straks 

alting, for at følge Mesteren. 

Vi ved også, at apostlen 

Mattæus – relictis omnius – 

efterlod alting, rejste sig og 

fulgte ham. Og på samme 

måde skete det med de an-

dre apostle, når Jesus op-

søgte dem under forskellige 

omstændigheder. 

Hvis vi skal følge Kristus, 

skal vor sjæl være fri for 

afhængighed: kærlighed til sig selv, overdreven bekymring for helbred 

og fremtid, og fra rigdom og materielle goder. Hvis vort hjerte er opta-

get af og fyldt med kærlighed til jordiske goder, er der ikke plads til 

Gud. Gud vil bede nogle om at give fuldstændig afkald, så de kan være 

fuldstændigt til hans disposition; det var tilfældet med apostlene, han 

krævede det også af ’den rige unge mand’ (Mark 10,21). Sådan har han 

gjort det med mange kvinder og mænd gennem tiderne, og disse mænd 

og kvinder fandt deres rigdom og skat i ham. Kristus kræver af alle, der 

virkelig ønsker at følge ham, en effektiv frigørelse fra sig selv og fra al 

3. alm. søndag 
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Søndag, den 2. februar  

HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET – 
KYNDELMISSE  

Kl. 10.00  HØJMESSE  

MED  LYSINDVIELSE  
OG  PROCESSION 

 

Lys og kærter til hjemmebrug  
kan bringes med til Lysindvielse 

 
 

 



ejendom. Hvis denne frigørelse er ægte, vil den vise sig på mange må-

der i hverdagen, for eftersom verden er skabt god, så har hjertet tilbøje-

lighed til i al for høj grad at knytte sig til andre mennesker og ting. Der-

for skal kristne altid være på vagt og bestandig ransage sig selv for ikke 

at lade skabninger og skabte ting stå i vejen for forbindelsen til Gud, 

men snarere lade dem være et middel til at tjene og elske ham. Det An-

det Vatikankoncil formaner i ’Lumen Gentium, 42’: »Alle skal derfor se til, 

at de leder deres tilbøjeligheder i den rigtige retning, således at omgangen med 

verdslige goder og en afhængighed af disse, som er i strid med den evangeliske 

fattigdoms ånd, ikke skal hindre dem i at stræbe efter den fuldkomne kærlighed. 

Således lyder apostlens advarsel: De, der benytter denne verden, må ikke blive 

stående i den; thi verden i dens nuværende skikkelse går til grunde« (jf. 1. Kor. 

7,31). 

Sådan siger apostlen Paulus til menigheden i Korinth: Vi skal vende 

vore hjerter til det evige, til Gud. 

Francis Fernandez: In Conversation with God 

 

 
 
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. 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

26. 1. 

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

1.L: Es 52,7-10 V: 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! 

Mandag 

27. 1. 

Angela Merici, jomfru (†1540) 

L: 2 Sam 5,1-7.10 V: 89,20-22.25-26 Ev: Mark 3,22-30 

Min trofasthed og godhed skal være med ham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tirsdag 

28. 1. 

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

L: 2 Sam 6,12b-15.17-19 V: 24,7-10 Ev: Mark 3,31-35 

Hvem er ærens konge? Det er Herren 

Onsdag 

29. 1. 

L: 2. Sam 7,4-17 V: 89,4-5.27-30 Ev: Mark 4,1-20 

Jeg bevarer min troskab mod ham til evig tid 

Torsdag 

30. 1. 

L: 2 Sam 7,18-19.24-29 V: 132,1-5.11-14 Ev: Mark 4,21-25 

Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone 

Fredag 

 31. 1. 

Johannes Bosco, præst (†1888)(m)    

L: 2 Sam 11,1-4a.4c-10a.13-17 V: 51,3-7.10-11 Ev: Mark 4,26-34 

Gud, vær os nådig, mod dig har vi syndet 

Lørdag 

1. 2. 

L: 2 Sam 12,1-7a.10-17 V: 51,12-17 Ev: Mark 4,35-41 

Skab et rent hjerte i mig, Gud 

Søndag 

2. 2. 

HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET (f)(IV Ps) 

1.L: Mal 3,1-4 V: 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. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148  stanislawski@redemptor.pl.  

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315  piotr.cssr@gmail.com 

 
 

Kollekt: søndag, 19. januar 2020  

dansk gruppe:    kr.: 1.885,00 polsk gruppe  kr. : 5.150,50 

engelsk gruppe: kr.: 3.504,50 MobilePay +45 27 65 10 69 
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