
 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 
og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Om lyse og mørke dage 

Opstigning og fald, magt og afmagt er ofte tæt forbundet. Politiske ledere har 
måttet sande det igen og igen. Massernes tiljublen kan hurtigt efterfølges af  
et ”Ned med ham” fra de samme mennesker. 
Det, som evangelisten denne Palmesøndag beretter for os, viser os netop 
massernes svingende holdning: Først tiljubler de mennesket, Herren, med 
deres ”Hosianna”, strør deres kapper og kviste foran ham, som han kommer 
ridende på et æsel. »Og mange bredte deres kapper ud på vejen, andre strøe-
de grønne kviste, som de havde skåret af på markerne. Og både de, der gik 
foran, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna!« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det må have været et broget og turbulent råberi under Jesu indtog i Jerusa-
lem. Folk var glade og ophidsede, de troede, at de nu havde fundet en speciel 
konge, en jordisk hersker, en mirakelmager, der kunne formere brød, helbre-
de deres sygdomme, som kunne lette deres møje og besvær. De troede på en 
messiansk konge. Derfor råbte de i munden på hinanden: »Velsignet være 
han, som kommer, i Herrens navn!  Velsignet være vor fader Davids rige, som 
kommer! Hosianna i det højeste!«  
Det var den samme menneskemasse, der havde tiljublet Jesus under indtoget, 
der senere, da Pilatus spurgte, hvem han skulle tilgive, Jesus eller Barabbas, 
højlydt valgte Barabbas, og krævede, at Jesus skulle korsfæstes.  Hosianna var 
blevet til et korsfæst ham! Derfor giver palmesøndagsliturgien os også indblik i 
menneskenes omskiftelige stemning. Nogle gange jublende tilråb, andre gan-
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ge hæslige dødstrusler, vi ser tydeligt, hvordan vi mennesker, når vi blive op-
ildnede af demagoger, hurtigt kan ændre mening. »Bare fortæl dem sandhe-
den! Tag bladet fra munden – bagefter tvivler vi og fordømmer dem, der gjor-
de det.« Men Palmesøndag lærer os også noget andet: Efter ’han skal leve, 
højt hurra’, og ’døm ham til døden’ – der følger opstandelsen i påskemorge-
nens lys. Den solstrålende påskedag bliver ganske vist overskygget af Langfre-
dags mørke, men det vil ikke helt formørke os, forudsat at vi går hele vejen 
med Herren til graven, og derfra til opstandelsen til det evige liv. 
Og sådan vil det vel altid være i vort liv: Palmesøndage med hosianna-råb, 
men også Langfredage efterfulgt af Påskemorgener. Præsten Ludwig Woker 
skrev engang: »Der vil være dage, hvor vi er fyldte af lys og glæde, men der vil 
også komme dage, hvor vi synker ned i tåge og smerte. Arbejd dig fremad og 
stå det igennem. Det er ikke os, der styrer tiden, men det er os, der skal bruge 
dagene. Og dér står enhver alene – sammen med Gud, og derfor skal hver dag 
være et Gloria Dei – tak og pris til Gud.«   Adalbert L. Balling: 

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

28. 3. 
PALMESØNDAG. Palmeprocession: Mark 11,1-10 eller Joh 12,12-16 

1.L: Es 50,4-7 V: Sl 22,8-9.17-20.23-24 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?  

Mandag 

20. 3. 
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 

30. 3. 
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 

31. 3. 

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 

1. 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 

Fredag 

2. 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 

Kollekt for Det Hellige Land.     Faste- og abstinensdag 

Lørdag 

3. 4. 
Påskevigilie:   

P Å S K E N A T S L I T U R G I   

Søndag 

4. 4. 

PÅSKEDAG, HERRENS OPSTANDELSE:  

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 eller Mark 16,1-7 

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: 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 
 

 

 

 

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 

mailto:sanktannaekirke@katolsk.dk
http://www.stanneschurch.dk/
mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:%20stanislawski@redemptor.pl
mailto:piotr.cssr@gmail.com

