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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 
 
.

Skt. Annæ Kirke 

Meditation- 

og oplysninger til brug i ugens løb  

Engang var I mørke, men nu er I lys i Herren 

Vi møder ofte blinde. Mennesker, hvis øjne er fuldstændigt slukkede. 

Måske føler vi så medlidenhed, men måske også det bange spørgsmål: 

Hvordan ville jeg reagere, hvis jeg pludselig fra dag til dag mistede sy-

net? 

Dagens evangelium beretter om en blindfødt mand. Da Jesus helbredte 

ham, skabte det stor opstandelse blandt folket og de skriftkloge. Farisæ-

erne ville slet ikke godkende miraklet. Helbrederen fra Nazaret havde 

længe været dem en torn i øjet. De råbte ad den helbredte og ville have 

ham til at indrømme, at der slet havde fundet noget mirakel sted; måske 

havde han kunnet se hele tiden. 

Således blev den blindes helbredelse til en snak om 

troen. Den blev anledning til at tænke over ’verdens 

lys’. Således som Paulus også gjorde det senere: 

»Engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev 

som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, 

retfærdighed og sandhed; lad kun det gælde, som 

behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugteslø-

se gerninger, men afslør dem. For man skammer sig 

ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte, men 

alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der 

kommer for dagen, er lys« (Ef 5,8 ff.). 

Apostlen stiller de troendes lys over for de gudløses mørke. Den, der 

tror, er i lyset. Ligegyldigt om han kan se fysisk eller ej. De fysiske øjne 

er ikke afgørende for sjælens lys. For mange seende er i virkeligheden 

blinde – trosblinde. 

Den, der derimod ser med hjertet, vogter nådens lys i sjælen, som ved 

sig forbundet med Gud og dermed med sine medmennesker, han er 

den egentligt seende. 

Den, der står andre bi – som f.eks. Moder Teresa – som hjælper med at 

helbrede andre såvel fysisk som psykisk, han ser virkeligt med hjertet! 

Hun fortalte engang: »For nogen tid siden kom der en rig mand til os og 

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig! 

Fordi du ved dit hellige kors har forløst  

verden! 

 

 

4. søndag 

i fasten 2020 

Læseår A 

 

Søndagens læsning om den blindfødte mand viser os Kristus som ver-

dens lys. Evangeliet konfronterer hver af os med spørgsmålet: ”Tror du 

på Menneskesønnen?” ”Jeg tror, Herre” (jf. Joh 9, 35 & 38), udbryder 

den bindfødte mand glædesfuldt som en stemme for alle troende. Denne 

helbredelsens mirakel er et tegn på at Kristus ikke blot ønsker at give os 

et tegn, men også ønsker at åbne vort indre blik, så vor tro kan blive end-

nu dybere og så vi kan erkende ham som vor eneste frelser. Han oplyser 

alt det mørke i livet og leder mennesket til et liv som ”lysets børn”. 
 

pave Benedikt XVI  

 

Se meddelelser på kirkens 

hjemmeside angående  

gudstjenester i de kommen-

de uger. 



sagde: Jeg beder Dem om, at De eller en af de andre søstre følger med 

mig hjem til mit hus. Jeg er næsten blind og min hustru er psykisk for-

virret. Alle vore børn er flyttet hjemmefra, og vi er ved at bukke under 

af kedsomhed. Vi længes begge efter at høre et menneskes stemme.«  

Moder Teresa lod alt andet ligge for at besøge den blinde mand og hans 

sindsforstyrrede hustru. Hun strøg ham over øjnene og over hænderne, 

så tog hun hans højre hånd og lagde den i hustruens hånd. Da strålede 

de begge af glæde. I deres indre øjne blev der lyst. Et menneske havde 

set på dem med hjertet og berørt dem med kærlighed. Der var en, der 

havde bragt dem lyset. 
Adalbert L. Balling:  

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 

At lære at se… 

vi begynder i guds navn 

den gud vi kalder far 

vi tror han har gode øjne 

gode faderøjne 

ingen røntgenøjne 

eller øjne som en kriminalbetjent 

han ser os 

og som en far 

overser man mangt og meget 

 

vi begynder også i jesu navn 

han havde gode øjne 

og med gode øjne 

betragtede han mennesker 

og med sit blik 

stod han altid på deres side 

som blev set ned på af andre 

blev nedgjort og overset 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

22. 3. 

4. søndag i fasten (IV Ps)  

1.L: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a V: Sl 23,1-6  

2.L: Ef 5,8-14 Ev: Joh 9,1-41 eller 9,1.6-9.13-17.34-38 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød 

Kristus, Guds kraft, ære være dig 

Mandag 

23. 3. 

L: 2 Es 65,17-21 V: Sl 30,2.4-6.11-13 Ev: Joh 4,43-54 

Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet 

Tirsdag 

24. 3. 

L: Ez 47,1-9.12 V: Sl 46,2-3.5-6.8-9 Ev: Joh 5,1-16 

Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg 

Onsdag 

25. 3. 

HERRENS BEBUDELSE (h) 

L: 1 Es 7,10-14 V: Sl 40,7-11 2.L: Hebr 10,4-10  Ev: Luk 1,26-38 

Se, jeg kommer, Herre, at gøre din vilje! 

Torsdag 

26. 3. 

L: 2 Mos 32,7-14 V: Sl 106,19-23 Ev: Joh 5,31-47 

Husk os, Herre, i nåde mod dit folk 

Fredag 

27. 3. 

L: Visd 2,1a.12-22 V: Sl 34,17-21.23 Ev: Joh 7,1-2.10.25-30 

Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust 

Lørdag 

28.3. 

L: Jer 11,18-20 V: Sl 7,2-3.9b-12 Ev: Joh 7,40-53 

Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt 

Søndag 

29.3. 

5. søndag i fasten (I Ps)  

1.L: Ez 37,12b-14 V: Sl 130,1-6b.7ab-8 2.L: Rom, 8,8-11  

Ev: Joh 11,1-45 eller 11,3-7.17.20-27.33b-45 

Hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse 

Underfulde er dine gerninger, 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 

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 

 

 

vi begynder 

i den hellige ånds navn 

om hvem vi ganske vist ikke ved 

om den har gode øjne 

men hvad ville en god ånd være 

uden gode øjne 

vi har hørt 

om denne gode og hellige ånd 

at den kan forvandle vore øjne 

hvis vi vil 

så vi kan se godt 

og se det gode i andre mennesker 

og ikke kun de mørke sider 

 
Wilhelm Willms 
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