
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 

 

Kl.   8.30 dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 

Hverdage: 

Mandag  kl.    8.00 

Tirsdag kl.  17.00   

Onsdag  kl.    8.00  

Torsdag  kl. 17.00  

Fredag kl. 17.00 

Lørdag  kl.   8.00   

Lørdag  kl.  17.00 engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  
 

Hold aldrig op med at håbe 
 

Den russiske religionsfilosof Nikolai Berdajew (1874-1948) skrev engang: 

»Bekymringen om mit daglige brød er et materielt spørgsmål. Bekymrin-

gen om mine brødres er et åndeligt spørgsmål.« De fattige, der står over-

for Jesus, kommer, foragtede og udstødte, frem for alt de spedalske, og 

de, der er besat af onde ånder: Netop derfor 

havde Jesus en stor forkærlighed for dem og en 

kærlig og barmhjertig holdning.  

Sådan forholdt han sig også til ham, der bad om 

helbredelse for sin spedalskhed. Han faldt på 

knæ foran ham: ”Hvis du vil, kan du gøre mig 

ren”. Mark 1,40 - Mark 1,41. Jesus havde medli-

denhed med ham, og han rørte ved den urene 

på stedet ” Jeg vil, bliv ren!« Mark 1,41 - Mark 

1,42, og i samme øjeblik blev den spedalske hel-

bredt ved Jesu medlidenhed, han var ’urørlig’, 

udstødt af samfundet. Så sendte Jesus ham til præsterne, for at de kunne 

udføre de rensende ritualer. På Jesu tid opfattede man hudlidelser som 

smittende. De blev udelukket af samfundet. På det ydre skulle man være 

ren. ”Den spedalske, der er angrebet, skal bære iturevne klæder, hans hår 

skal hænge løst, han skal tilhylle sit ansigt og råbe: »Uren, uren!« Så læn-

ge han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden 

for lejren.” 3 Mos 13,45 - 3 Mos 13,46 

Disse strenge forskrifter var også Jesus bekendt. Han kendte udmærket 

til de spedalske, som var udelukket fra alle menneskelige forsamlinger. 

Kontakt med disse syge var strengt forbudt for de sunde. Men samtidig 

skulle man vise stort hensyn til de raske. 

Det, Jesus gjorde, da han mødte den spedalske, var så at sige anstødeligt 

mod landets regler. Han viste ingen berøringsangst, men han gik hen til 
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Meditation 
 

Når vi lever efter dit ord, 

 lovpriser vi dig, vor Gud. 

Når vi tilgiver, sådan som du tilgiver, 

stoler vi på dig, vor Gud. 

Når vi går din vej, 

følger vi dig, vor Gud. 

Når vi glædes over din frelse, 

lovsynger vi dig, vor Gud. 

ug i liturgien 

Bemærk:  Onsdag den 17. februar 

ASKEONSDAG 
Faste- og abstinensdag 

Messe kl. 8.00 

med uddeling af askekors 
 



den spedalske og helbredte ham på stedet. Men i stedet for at fremhæve 

Jesus, måtte manden ”ikke fortælle det til nogen.” Han gik væk, og i ste-

det for at holde Jesu anvisning udbredte han hændelsen for hele byen. 

Han følte sig åbenbart tilskyndet til at videregive den ’gode nyhed’, bud-

skabet om ham, som havde medlidenhed med ham og gav ham et nyt 

liv. Jesus gav håb. Håb, om en menneskeværdig tilværelse. 

Når en i Mosai-nomaden i Østafrika er syg, så opmuntrer hans slægtnin-

ge og venner ham med ordene: ”Usi katae tamaa”. Det vil sige: Opgiv 

ikke håbet! Den, der opmuntrer den syge, den, der hjælper de udstødte, 

den, der agter de misagtede, giver nyt håb og mod for fremtiden. Den, 

der har mod, den, der giver håb, gør det udsigtsløse muligt. Men, som 

man plejer at sige i Indien: ”Den, der giver kærlighed og håb, gør det 

umulige muligt!” Adalbert l. Balling: 

 DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH. 
 

Liturgisk kalender 
 
Søndag 

14. 2. 

6. almindelige søndag, (II Ps)  

1.L: 3 Mos 13,1-2.43-46 V: Sl 32,1-2.5.11 2.L: 1 Kor 10,31 – 11,1  

Ev: Mark 1,40-45 

Hos dig søger jeg skjul; du lader jubel over min redning  

lyde omkring mig 

Mandag 

15. 2. 

L: 1 Mos 4,1-15.25 V: Sl 50,1.8.16b-17.20-21 Ev: Mark 8,11-13 

Du skal bringe takofre til Gud 

Tirsdag 

16. 2. 

L: 1 Mos 6,5-8; 7,1-5.10 V: Sl 29,1a.2.3ac.4.3b.9b-10 

 Ev: Mark 8,14-21 

Herren velsigner sit folk med fred! 

Onsdag 

17. 2. 

ASKEONSDAG (IV PS) 

1.L: Joel 2,12-18 V: Sl 51,3-6a.12-14.17 2.L: 2 Kor 5,20-6,2  

Ev: Matt 6,1-6.16-18 

Gud, vær os nådig, for vi har syndet! 

Uddeling af askekors. Faste- og abstinensdag. 

Torsdag 

18. 2. 

L: 5 Mos 30,15-20 V: Sl 1,1-4.6 Ev: Luk 9,22-25 

Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren 

Fredag 

19. 2. 

L: Es 58,1-9a V: Sl 51,3-6a.18-19 Ev: Matt 9,14-15 

Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud 

Lørdag 

20. 2. 

L: Es 58,9b-14 V: Sl 86,1-6 Ev: Luk 5,27-32 

Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed  

Søndag 

21. 2. 

1. søndag i fasten (I Ps) 

1.L: 1 Mos 9,8-15 V: Sl 25,4-5b.6-7bc.8-9  2.L: 1 Pet 3,18-22  

Ev: Mark 1,12-15 

Dine stier, Herre, er altid godhed og troskab for dem,  

der holder din pagt og din lov 

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: sanktannaekirke@katolsk.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   

 

Til Evangeliet 
Mark. 1,40-45 

 

Med den sygdom, som manden 

i dagens evangelium kommer 

til Jesus med, befinder han sig i 

dødens sfære, og han véd, at 

kun Gud kan helbrede ham.  
 

I tillid til, at Jesus er Guds 

Messias, beder han Jesus om 

helbredelse for sygdommen og 

tilgivelse for sin skyld. Jesus 

helbreder ham og viser derved, 

at han er Messias. 

Bogmaleri, omkr. 1000 
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