
 
 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

       
Fra den tiljublede Messias til den korsfæstede på Golgata 
 

En bog om Gud er altid en risiko, skriver Ulrich Schaffer, fordi han engang var 

inde i en personlig modningsproces, som han ikke kunne afslutte, men også 

fordi han ikke kunne berette noget endegyldigt. En anden risikogrund er, at 

bøger om Gud vækker større forventning end andre bøger. Og derfor er de ofte 

skuffende for læseren. 

Det vi har sagt om religiøse bøger, kan også siges om skriftligt nedfældede 

meditationer: de er en risiko, netop fordi de heller ikke kan sige noget endegyl-

digt eller definitivt om Gud og det guddommelige. Hele vort liv igennem udvik-

ler vi os og bliver anderledes. Derfor kommer vi også hurtigt på slingrekurs, når 

vi vil tale om Jesus; Jesus, som den dag i dag hilses med ’hosianna’ og fejres 

som Messias, han ligger allerede dagen efter i lænker, stilles for retten, bliver 

dømt til døden og naglet til korset. 

Hvordan kan man fordøje det? Og hvor-

dan skulle alle Jesu disciple, der alle 

havde oplevet det på nært hold, kunne 

blive færdige med at bearbejde det? Pal-

mesøndag og den stille, hellige uge for-

ener begge: Det triumferende indtog ri-

dende på et æsel, folkeskarernes jubelråb, 

klæder og grene og blomster spredt på 

gaden foran ham, jubelråb til den Guds-

sendte – og inden ret lang tid er det de 

samme mennesker, der er med i en op-

hidset masse, der udleverer ham til døds-

dom. Fra den lovpriste Frelser til smer-

tensmanden på korset! Farisæisk logik, 

bureaukratisk udlægning af loven, men-

nesker med brutale og hårde hjerter tvang 

folk til at vende om. 

Den indiske jesuit Anthony de Mello skriver: ”Man er aldrig mere optaget af 

sig selv, end når man har smerter. Lykke virker befriende. Men lidelse, smerter, 

fortvivlelse og nedtrykthed binder en til selvet. De kan sammenlignes med tæn-

der, der gør ondt; det er bedst helt at se bort fra dem!”  

Palmesøndag 

2020 A 

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig! 

Fordi du ved dit hellige kors har forløst  

verden! 

 

ÅNDELIG KOMMUNION 

Jesus, jeg tror på din nærværelse i det Allerhelligste Sakramente. 

Jeg elsker dig over alt. Min sjæl længes efter dig. Da jeg ikke nu kan 

modtage dig i den hellige kommunion, så kom åndeligt til stede i mit 

hjerte. Jeg forener mig med dig. Lad mig aldrig blive skilt fra dig. 

Jesus, mit højeste gode, antænd i mig din kærligheds ild, så jeg ene 

elsker dig og hører dig til. Amen. 
Fra: ST. ALFONSUS BESØG 



Så sandt, så sandt! Og måske har også Jesus haft det sådan. Efter indtoget i 

Jerusalem under folkets jubelråb, og efter at folk har råbt: »Velsignet være han, 

der kommer i Herrens navn!«, bliver han dernæst dømt til døden og til den sid-

ste vej op til Golgata. 

Med Jesu død på korset gik en hel epoke til ende, en ny tid for verden brød 

frem. Den Nye Pagts tid. Med solformørkelsen og jordskælvet kom der ganske 

vist mørke over menneskeheden, men ikke et endegyldigt mørke. For disse 

’naturbegivenheder’ var samtidig forvarsler om solopgangen påskemorgen. 

Med Jesu lidelse og død voksede der et andet rige frem, den Opstandnes rige: 

Fredens og glædens rige, kærlighedens og ømhedens rige, riget for alle dem, 

der bekender sig til det glade budskab og forsøger at leve det efter i deres hver-

dag. 

Palmesøndag forkynder det på mangfoldig vis, den Stille uge uddyber det; med 

påsken bliver det åbenbaret: Der var ingen øjne, der havde set, der var ingen 

ører, der havde hørt, - det tilkommer kun dem, der tror på Gud: Opstandelsen 

fra de døde ved tidernes ende. 
Adalbert L. Balling: DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

5. 4. 

PALMESØNDAG. Palmeprocessionen: Matt 21,1-11  

1.L: Es 50,4-7 V: Sl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24 2.L: Fil 2,6-11  

Ev: Matt 26,14- 27,66 eller 27,11-54 

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? 

Mandag 

6. 4. 
L: Es 42,1-7 V: Sl 27,1-3.13-14 Ev: Joh 12,1-11  

Herren er mit lys og min frelse 

Tirsdag 

7. 4. 
L: Es 49,1-6 V: Sl 71,1-4a.5-6ab.15.17 Ev: Joh 13,21-33.36-38 

Min mund skal forkynde din retfærdighed 

Onsdag 

8. 4. 

L: Es 50,4-9a V: Sl 69,8-10.21-22.31.33-34 Ev: Matt 26,14-25 

I nådens tid, Herre, svar mig i din store miskundhed, Gud! 

Torsdag 

9. 4. 

Skærtorsdag aften: 1.L: 2 Mos 12,1-8.11-14 V: Sl 116,12-13.15-18  

2.L: 1 Kor 11,23-26 Ev: Joh 13,1-15  

Velsignelsens bæger er fællesskab med Kristi blod 

Ære være dig, Herre Jesus 

Fredag 

10. 4. 

Langfredag: 1.L: Es 52,13 – 53,12 V: Sl 31,2.6.12-13.15-17.25  

2.L: Hebr 4,14-16; 5,7-9 Ev: Joh 18,1 - 19,42  

Fader, i dine hænder betror jeg min ånd 

Ære være dig, Herre Jesus 
Faste- og abstinensdag 

Lørdag 

11. 4. 
Påskevigilie (h):  

P Å S K E N A T S L I T U R G I  (Den hellige påsketriduum) 

Søndag 

12. 4. 

PÅSKEDAG, HERRENS OPSTANDELSE (h): 1.L: ApG 10,34a.37-43  

V: Sl 118,1-2.16-17.22-23 2.L: Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8  

Sekvens. Ev: Joh 20,1-9  

Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den 

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  

 

 

Når vi i disse dage 

følger Jesus i hans forsmædelse 

og ledsager ham til hans død på korset, 

er det en øvelse i at følge ham efter, 

og ved tidernes ende 

vil vi da få del i det evige liv, 

han lovede dem, der tror på ham. 
 

Efter ‘Ostern entgegen’/2001 
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