
Alt, hvad Gud i øvrigt kræver af Israel, er en 
konsekvens af dette éne: Fordi man elsker
Gud, knytter man sig til ham, følger man hans 
vej, hører man på ham, giver man agt på hans
bud, tjener man ham - ja, og frygter man ham; 
ikke fordi man er bange for ham, men fordi 
man elsker ham af ganske hjerte og af hele sin 
sjæl, så gør man det, man gør for ham, af hele
sit hjerte og af hele sin sjæl. 
Også næstekærligheden er en konsekvens af 
kærligheden til Gud.

Martin Buber

ASTE  MESSETIDER

Alle søndage:

Kl.  8.30 dansk
Kl. 10.00 dansk højmesse
Kl. 12.00 polsk
Kl. 17.00  engelsk

Hverdage:
Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 17.00
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 17.00 med novene
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 08.00
Lørdag kl. 16.30 engelsk 
Lørdag kl. 18.30 polsk

Skt. Annæ Kirke
Meditation –
og oplysninger til brug i ugens løb

Kan vrede ord gøre godt?
En stor tysk avis skrev engang om en dominikanerpræst, der var 
personlig rådgiver for mange politikere, at hans grove ord gjorde godt. 
Den dengang 65-årige mand lagde sig ud med både ordensfolk, 
politikere og feminister. Og fra prædikestolen tugtede han stridbart sine 
tilhørere.
Var de grove ord gode? Grundtonen i avisen var egentlig ikke rettet mod 
præsten. Men den ville fremhæve, at når han ’virkelig gik til sagen’, så 
brugte han et kraftigt, saftigt ordvalg, og han kunne blive mere heftig, 

end det passede sig for en 
kirkens mand.
Så kan man stille spørgsmålet: 
Må han det? Blive heftig – som 
ordensmand? Ja, det må han 
godt. Og han er oven i købet i 
godt selskab. Jesus blev også 
undertiden meget streng. Et 
eksempel er netop, da han i 
Templet i Jerusalem finder 
talrige salgsboder med okser, 
får og duer, og talrige 

vekselerer. »Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra 
tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes 
mønter og væltede deres borde.  Til dem, der solgte duer, sagde han: 
»Få det væk herfra! Brug ikke min Faders hus som 
markedsplads!« Hans disciple kom i tanker om, at der står skrevet: 
»Nidkærhed for dit hus skal fortære mig.«
Jesus den nidkære, den rasende, udpiskeren? Ja, men ikke fordi det 
morede ham, det var ikke af lyst til strid, men fordi han ville forsvare ›sin 
Faders hus‹. Han ville afsløre samtidens pranger og studehandler. Fordi 
han ikke kendte nogen tolerance, når det drejede sig om ærefrygt og 
respekt over for Gud. Af kærlighed til Faderen måtte han handle sådan.
For ham drejede det sig ikke om at forulempe andre. Men for ham, var 
’hårde ord’ på dette sted af det gode, for de gjaldt ikke kun de 
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handlende, men også de skinhellige skriftkloge, og især dem. Og især 
fordi de satte de døde bogstaver over mennesket. Fordi de i alle ydre 
ting handlede efter bogen, havde onde følelser i deres hjerter. Det var 
over for dem, han opflammede i ’hellig vrede’.
Han opførte sig helt anderledes, når han havde omgang med simple, 
angerfulde mennesker. Med mennesker, der var rede til omvendelse. 
Over for dem optrådte han med venlighed og forståelse, selv om de var 
toldere, prostituerede, ægteskabsbrydere og falsknere.
Charles Peguy skrev, at synderen var kristendommens centrum. Men 
dertil må man tilføje, at det er den synder, der omvender sig, som går i 
sig selv og gør, hvad han kan for at følge Guds bud og gøre det, der er 
godt. Og som villigt er parat til at følge Herrens bud: At elske Gud og 
næsten som sig selv. Adalbert L. Balling: 

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH

Liturgisk kalender

Søndag
7. 3.

3. søndag i fasten (III Ps)
1.L: 2 Mos 20,1-17 eller 20.1-3.7-8.12-17 
V: Sl 19,8-11 2.L: 1 Kor 1,22-25 Ev: Joh 2,13-25
Herre, du har det evige livs ord
Lov og ære og pris, vi bringer dig, Kriste Forløser

Manda
g

8. 3.

1.L: 2 Kong 5,1-15 V: Sl 42,2-3;43,3-4 Ev: Luk 4,24-30
Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud, hvornår kan jeg 
komme og se Guds ansigt?

Tirsdag
9. 3.

L: Tilf. B til Dan 11-20 V: Sl 25,4-5ab.6-9 Ev: Matt 18,21-35
Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed

Onsdag
10. 3.

L: 5 Mos 4,1.5-9 V: Sl 147,12-13.15-16.19-20 Ev: Matt 5,17-19
Jerusalem, lovsyng Herren!
Lov og ære og pris, vi bringer dig, Kriste Forløser

Torsda
g

11. 3.

L: Jer 7,23-28 V: Sl 95,1-2.6-9 Ev: Luk 11,14-23
Om i dag I dog ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde!

Fredag
12. 3.

L: Hos 14,2-10 V: Sl 81,6c-11ab.14.17 Ev: Mark 12,28b-34
Jeg er Herren din Gud; hør, mit folk

Lørdag
13. 3.

L: Hos 6,1-6 V: Sl 51,3-4.18-21b Ev: Luk 18,9-14
Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre

Søndag
14. 3.

4. søndag i fasten (IV Ps)
1.L: 2 Krøn 36,14-16.19-23 V: Sl 137,1-6  2.L: Ef 2,4-10 
Ev: Joh 3,14-21
Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis jeg ikke husker dig, Jerusalem
Kristus, Guds kraft, ære være dig

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  

Frelseshistorisk bevidsthed

Hver dag forbinder Du dig 
med mennesker af god vilje 
som erindrer hinanden om 
at Du altid har rettet de krumbøjede op, 
altid er nærværende 
i menneskets frelseshistorie 

Du modstår helbredende og befriende 
ondskabens historie 
med den aldrig ophørende kamp 
om fred i retfærdighed 

alle som søger Dig skal fryde sig 
af ganske hjerte 
med Miriam 
der dansende drog ud fra slaveriet 
med Mika 
der opfordrede til at smede plovjern af sværd 

indtil i dag 
lader Din ånd vor historie 
blive frelseshistorie

Pierre Stutz
               efter Sl. 105,3
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