
 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation –  
og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Hvis hvedekornet ikke falder i jorden... 

 
Evangelium betyder på dansk ‘et glædeligt budskab’, men det frem-
går ikke helt så klart af dagens tekst: ‘Hvis hvedekornet ikke falder i 

jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer 
det mange fold’. Jesus forudsætter hos sine tilhørere så megen land-

brugskundskab, at de véd: Et hvedekorn kan kun bringe frugt, hvis 
bonden ikke lader det ligge, men lægger det i jorden. Vil bonden have 
afgrøder, må han først give hvedekornet fra sig. Og sådan er det også 

i vort menneskeliv. Skal et menneske vokse og modnes, må det sætte 
sig selv ind for det. Dét viser erfaringen 

gang på gang. En fortælling fra Indien 
handler om, hvordan man fanger en abe. 

Man tager en tom kokosnød og laver et hul 
i skallen - lige stor nok til, at en abe kan 
presse sin hånd igennem hullet. Så lægger 

man noget ris i kokosnødden og hænger 
den op i et træ. Aben griber om risen, men 

derved bliver hånden knyttet og aben kan 
ikke trække hånden ud gennem hullet. Da 

aben vil holde fast på risen for enhver pris, 

er den fanget i fælden. Kun den, der er pa-
rat til at give slip, kan blive fri, kan komme videre. Hele livet igen-

nem drejer det sig om at give slip for således at kunne komme videre. 
Skal et menneskebarn se dagens lys, må det give slip på det beskytte-

de liv i moders skød. Nogle år efter må det forlade forældrenes hjem 
for at gå i børnehave og i skole. Senere kommer frigørelsesprocessen, 

hvor det må frigøre sig fra forældrene og søge at finde eget fodfæste i 
livet. Endelig forlader det både sjæleligt og fysisk forældrenes hjem 
for at stifte egen familie. At kunne ‘give slip’ er en forudsætning for 

at kunne blive et modent og ansvarsbevidst menneske. Øjensynligt 
har jeg nu begivet mig ret langt væk fra dagens evangelium om hve-
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dekornet, som må lægges i jorden for at kunne bære frugt. Men den 

følgende sætning viser, at afstanden ikke er så stor: ‘Den, der elsker 
sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare 

det til evigt liv’. Jesus holdt ikke fast på livet. Han var i Faderens 
hånd et hvedekorn, som blev lagt i jorden og bar rige frugter. I de 
kommende dage vil vi nærmere overveje, hvordan det skete. 

    Palmesøndag hører vi evangelisten Markus’ 
beretning om Jesu lidelse. 

    Langfredag mindes vi i langfredagsliturgien 
Jesu lidelse og død på korset. 

    På søndag fejrer vi de rige frugter, som voksede frem af  
dette hvedekorn - Jesu opstandelse, der betyder nyt og  
evigt liv for ham og for os. 

    Må den kommende uges liturgi hjælpe os til at kunne give slip på 
alt det, der hindrer at vi kan vokse og modnes. Så vil også vort liv 

kunne bære rige frugter. 
Rainer Rack 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgisk kalender 
 

Søndag 

21.3. 

5. søndag i fasten (I Ps) 

1.L: Jer 31,31-34 V: Sl 51,3-4.12-15 2.L: Hebr 5,7-9 Ev: Joh 12,20-33 

Skab et rent hjerte i mig, Gud 

Underfulde er dine gerninger, Herre 

Mandag 

22.3. 

L: Dan I (13),1-9.15-17.19-30.33-62 eller I (13),1-3.41c-62 V: Sl 23,1-6  

Ev: Joh 8,1-11 

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig 

Tirsdag 

23.3. 

L: 4 Mos 21,4-9 V: Sl 102,2-3.16-18.19-21 Ev: Joh 8,21-30 

Herre, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig 

Onsdag 

24.3. 

L: Dan 3,14-21. Tilf. B Dan 26. 3,24-25.28 V: Tilf Dan. B 29-33  

Ev: Joh 8,31-42 

Lovprist og ophøjet til evig tid 

Underfulde er dine gerninger, Herre 

Torsdag 

25.3. 

Herrens Bebudelse (h) 

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

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

Fredag 

26.3. 

L: Jer 20,10-13 V: Sl 18,2-7 Ev: Joh 10,31-42 

I min nød råbte jeg til Herren, og han hørte mig 

Lørdag 

27.3. 

L: Ez 37,21-28 V: Jer 31,10-13 Ev: Joh 11,45-57 

Han vogter os som hyrden sin hjord 

Søndag 

28.3. 

Palmesøndag (II Ps)  

Palmeprocession: Mark 11,1-10 eller Joh 12,12-16  

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

Ev: Mark 14,1 - 15.47 eller 15,1-39 

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

Lov og ære og pris, vi bringer dig, Kriste Forløser 

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 

 

Meditation 

Gud har elsket os først! 

Når vi svigter, mister Gud ikke sit tag i os. 

Når vi snubler, hjælper Gud os op igen. 

Når vi vender om fra vore egne veje, 

skænker Gud os en ny begyndelse. 

Når vi tvivler, har Gud et ord til os. 

Når vi frygter mørket, giver Gud os lys. 

Når vi dør, kalder Gud os til nyt liv. 

Derfor kan vi elske hinanden 

Bemærk 
 

HVER FREDAG I FASTETIDEN 
 

Kl. 17.00  Korsvejsandagt  

derefter:   Aftenmesse 
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