
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  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 

 

Indføring i søndagens evangelium  Matt 5,17-37 

 

I Matthæus-evangeliets bjergprædiken har evangelisten samlet en række 

af de emner, som Jesus så ofte talte om på sine vandringer rundt omkring 

i landet. Med eksempler, der er taget fra det daglige liv, viser Jesus, 

hvordan det er og skal være i Guds rige. I Jesu følgeskab, hvor det er 

Guds virkelighed, der gælder, skal det være sådan, at man helhjertet og 

ikke blot overfladisk går ind for Guds bestemmelser og lader Gud lede 

ens liv. 
 

Principielt... 

Det er bedre at have principper, som man følger, end at have endnu høje-

re principper, som man ikke retter sig efter. 

Albert Schweitzer 

 

Lykken er overalt til stede, hvor mennesker har øje for den. 

Raoul Follerau 

Skt. Annæ Kirke  
Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Lov - nedbrydning - opfyldelse 

De tre nøgleord i Mattæus 5,17 har i oversættelsen fået en betyd-

ning, der afviger fra den gamle jødiske. Hvad betød disse ord for 

Jesus og hans første disciple?  

Ordet Torah (Loven) 

kommer fra roden ja-

rah, der betyder 'at 

skyde med bue' eller 'at 

undervise'. Torah bety-

der en undervisning el-

ler en instruktion, der 

er sand og så retlinet, at 

Torahs ord var som 

skudt med en bue i lige 

linie med styrke og 

kraft for at gøre livet mere levende og helt. Torah er det guddom-

melige mål for alle mennesker, der elsker Gud. Torah betyder 

Guds vilje, inklusive det, der ligger over og under det tørre blæk i 

den hellige skrifts bogruller. Torahens guddommelige åbenbaring 

kan imidlertid fortolkes på mange forskellige måder. En forsvarlig 

fortolkning puster liv og kraft i de guddommeligt udtalte ord.  

    Hvis den guddommelige åbenbaring er rigtigt forstået og iagt-

taget, indeholder den en vejledning for et lykkeligt liv. Så er Tora-

hen opfyldt. På den anden side nedbryder en forkert fortolkning 

de ord, som er overleveret i den hellige skrift. Som Abraham Jo-

shua Heschel har sagt: Mens grækerne studerer for at forstå og 

Vestens tænkere studerer for at udnytte deres viden i praksis, så 

 

6. alm. søndag 

Læseår A 

2020 



studerede de gamle hebræere for at ‘holde i ære’. Gud gav Tora-

hen. Han bør æres. Ethvert menneske står med ærefrygt og i for-

undring foran Gud.  

    Eftersom det drejer sig om at lære, er Torahen et helligt foreta-

gende. Studierne fører til ærbødighed. Ærbødighed fører til lydig-

hed. Jesus kom for at fortolke Torahen netop sådan, at Gud, der 

gav den, vil blive æret og adlydt ved en passende handling. At 

nedbryde betyder at være en hindring ved at bruge en forkert for-

tolkning. Opfyldelse refererer til en forståelse af teksten, som fø-

rer til et helligt liv.  

Brad H. Young 

Liturgisk kalender 

Søndag 

16. 2. 

6. almindelige søndag (II Ps) 

1.L: Sir 15,15-20 V: Sl 119,1-2.4-5.17-18.33-34 2.L: 1 Kor 2,6-10  

Ev: Matt 5,17-37 eller 5,20-22a.27-28.33-34a.37 

Lykkelig den, som vandrer efter Herrens lov  

Mandag 

17. 2. 

L: Jak 1,1-11 V: Sl 119,67-68.71-72.75-76 Ev: Mark 8,11-13 

Lad din barmhjertighed nå mig, Herre, så jeg må leve 

Tirsdag 

18. 2. 

L: Jak 1,12-18 V: Sl 94,12-15.18-19 Ev: Mark 8,14-21 

Lykkelig den mand, du tugter, Herre 

Onsdag 

19. 2. 

L: Jak 1,19-27 V: Sl 15,2-5 Ev: Mark 8,22-26 

Herre, hvem kan bo på dit hellige bjerg? 

Torsdag 

20. 2. 

L: Jak 2,1-9 V: Sl Sl 34,2-7 Ev: Mark 8,27-33 

Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham 

Fredag 

21. 2. 

Peter Damian, biskop og kirkelærer (†1072)  

L: Jak 2,14-24.26 V: Sl 112,1-6 Ev: Mark 8,34 – 9,1 

Lykkelig den, der elsker Herrens bud 

Lørdag 

22. 2. 

Apostlen Peters Stol (f) 

L: 1 Pet 5,1-4 V: Sl 23,1-6 Ev: Matt 16,13-19 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød 

Søndag 

23. 2. 

7. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: 3 Mos 19,1-2.17-18 V: Sl 103,1-4.8.10.12-13  

2.L: 1 Kor 3,16-23 Ev: Matt 5,38-48 

Herren er barmhjertig og nådig 

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 

 

Min søn, hvis du vil, kan du opnå belæring, 

hvis du sætter alt ind på det, kan du blive klog. 

 

Hvis du gerne hører efter, får du udbytte, 

lytter du opmærksomt, bliver du vis. 

 

Hold til, hvor der er mange gamle, 

og tag deres visdom til dig. 

Lyt villigt til al tale om det guddommelige, 

lad ikke kloge ordsprog gå dig forbi. 

 

Hører du om en forstandig mand, 

da skynd dig at opsøge ham, 

lad din fod slide hans dørtrin. 

 

Læg dig Herrens forordninger på sinde, 

hav altid hans bud i dine tanker. 

 

Han vil gøre dit hjerte stærkt, 

og den visdom, du ønsker, giver han dig. 
Sir. 6, 32-37 

Kollekt: søndag, 9. februar 2020 

dansk gruppe:    kr.: 1.831,50 polsk gruppe  kr.:5.271,00 

engelsk gruppe: kr.: 3.030,50 MobilePay +45 27 65 10 69 
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