
Meditation 

Tag dig tid til at arbejde 
- det er prisen for din fremtidige succes. 

Tag dig tid til at slappe af 
- det er kilden til at komme til kræfter. 

Tag dig tid til meditere 
- det er kilden til at handle klogt. 

Tag dig tid til at lege 
- det er den ubesværede barndoms 
hemmelighed. 

Tag dig tid til at læse 
- det er fundamentet for visdom. 

Tag dig tid til at være glad 
- det er sjælens musik. 

Tag dig tid til at være venlig 
- det er vejen til at blive lykkelig. 

Tag dig tid til at drømme 
- det er vejen til stjernerne. 

Tag dig tid til at længes 
- det er himlens kompas. 

Tag dig tid til dig selv 
- det viser dig, at dit har en mening. 

Tag dig tid til at elske 
- det gør dig og andre mennesker godt 
og du kommer Gud nærmere. 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation –  

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Hvor ville vi være, hvis Gud regnede som os? 
Egentlig modsiger det vores sans for retfærdighed – denne lignelse om ar-

bejderne på vinbjerget! Ejeren af et stort vinbjerg kalder på forskellige tids-

punkter i løbet af dagen lønarbejdere til sin vingård. Fem gange begiver 

han sig ned på markedspladsen. Den sidste gang ”ved den elvte time”, og 

alle, som han fandt, de, der var der helt tidligt, og de, der først mødte op 

ved middagstid, men også de, der indfandt sig senere, lover han en retfær-

dig løn. Med dem, der begyndte tidligt, aftalte han en retfærdig løn, med 

førsteholdet aftalte han en denar for dagen. Ved aftenstid lod han sin for-

valter udbetale løn: Enhver én denar, den første som den sidste. Og så be-

gyndte de første at brokke sig: 

De sidste havde kun arbejdet 

én time, og alligevel havde han 

ligestillet dem med løn. Men 

de, de første, havde puklet og 

svedt hele dagen. Hvorfor ville 

han ikke give dem mere? 

Vinbjergsejeren reagerede med 

skarpe ord. Til en af dem sagde han: »Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev 

du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give 

den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg 

vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god?« (Matt 20,13 - 

Matt 20,15) 

Menneskelig set er de ’tidlige’ arbejderes protest helt forståeligt. Men ikke 

set med Guds øjne. Der er ingen grænser for hans godhed. Hos ham bliver 

mange regler stillet på hovedet: » Sådan skal de sidste blive de første, og de 

første de sidste.« (Matt 20,16). Hans ’lønretfærdighed’ orienterer sig ikke ef-

ter andres målestok. Den, der vil tjene ham, må anerkende, at den gud-

dommelige godhed omfatter en overflydende forbarmelse og umådelige 

kærlighed. Han må lære, hvad der allerede blev pålagt profeterne; »For je-

res planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; 
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for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og 

mine planer over jeres planer.« (Es 55,8 - Es 55,9). 

Når som helst, vi tænker og handler anderledes – er det ikke i overens-

stemmelse med Guds vilje. Ofte protesterer vi spottende eller sarkastisk: 

Det var temmelig dumt og naivt at opføre sig sådan! Det er ikke retfærdigt! 

– I grunden protesterer vi dermed imod Guds kærlighed. For den ser men-

neskene, som de kunne være. 

”Hvis vi tager menneskene, som de er, så danner vi os et dårligere billede 

af dem. Men hvis vi antager dem sådan, som de skulle være, så gør vi dem 

til dem, som de kunne være.” Denne kloge sætning stammer fra Johann 

Wolfgang von Goethe. Vi skal ikke længere spørge: ”Hvor var vi, hvis vi – 

jorden rundt – alle betalte den samme løn for ulige ydelser? Hvor kom vi 

hen, hvis succesrige og tabere, mestre og lærlinge, mænd og kvinder, ar-

bejdende og arbejdsløse, voksne og børn, delte alt med hinanden? Hvor 

kom vi hen, hvis Gud regnede og belønnede som os?” (Eleonore Beck). 

Gud ske tak og lov, at Gud regner anderledes! Gud ske tak og lov, at han 

overhovedet ikke udregner sin kærlighed! Han skænker den, og han skæn-

ker den til alle af umådelig godhed og kærlighed. Adalbert L. Balling  
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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 
 

Liturgisk kalender 

Søndag 

20. 9. 

25. almindelige søndag (I Ps) 

1.L: Es 55,6-9 V: Sl 145,2-3.8-9.17-18 2.L: Fil 1,20c-24.27a  

Ev: Matt 20,1-16 

Herren er nær ved alle, der råber til ham. 

Mandag 

21. 9. 

MATTHÆUS, apostel og evangelist (f)  

L: Ef 4,1-7.11-13 V: Sl 19,2-5ab Ev: Matt 9,9-13 

Deres tale er nået til jorderigs ende 

Tirsdag 

22. 9. 

L: Ordsp 21,1-6.10-13 V: Sl 119,1.27.30.34-35.44 Ev: Luk 8,19-21 

Før mig ad den sti, du befaler 

Onsdag 

23. 9. 

Pius af Pietrelcina præst (Padre Pio) (†1968)(m) 

L: Ordsp 30,5-9 V: Sl 119,29.72.89.101.104.163 Ev: Luk 9,1-6 

Dine ord er en lygte for min fod 

Torsdag 

24. 9. 

L: Præd 1,2-11 V: Sl 90,3-6.12-14.17 Ev: Luk 9,7-9 

Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt 

Fredag 

25. 9. 

L: Præd 3,1-11 V: Sl 144,1-4 Ev: Luk 9,18-22 

Lovet være Herren, min klippe 

Lørdag 

26. 9. 

Kasper Stanggassinger, ordenspræst, CSsR (†1899)(m)  

L: Rom 8,28-30 V: Sl 23, 1-6 Ev: Mark 10,17-27 

Herren er min hyrde, mig skal intet fattes 

Søndag 

27. 9. 

26. almindelige søndag (II Ps) 

1.L: Ezek 18,25-28 V: Sl 25,4-9 2.L: Fil 2,1-11 eller 2,1-5  

Ev: Matt 21,28-32 

Herre, husk på din barmhjertighed og trofasthed 

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 i Corona-tiden kan sendes: 

MobilePay +45 27 65 10 69 eller 

Bank info: Reg.nr. 2191  Konto nr.: 8205 625 985 
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