
FASTE  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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 

og oplysninger til brug i ugens løb 

I kejser Tiberius' femtende regeringsår, mens Pontius Pilatus var stat-

holder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilæa . . . da kom 

Guds ord til Zakarias' søn, Johannes, ude i ørkenen . . . således gik det, 

der står skrevet i bogen med profeten Esajas' ord, i opfyldelse: Der er en, 

der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne! . . . Og alle 

mennesker skal se Guds frelse. 

”I ørkenen” – dengang og i dag. 
De antikke historikere Flavius Josephus, Suetonius og Tacitus beretter 

kun flygtigt om Jesus; for set med deres øjne, talte han ikke blandt de 

store. Men Lukas viser læserne, at Jesu liv var tæt knyttet til historien. I 

beretningen om forløberens optræden knytter han forbindelse til for-

holdene på Jesu tid: I årene 28-29 

regerede kejser Augustus’s efter-

følger, kejser Tiberius. Hans stat-

holder i Judæa, Pontius Pilatus, 

dømte Jesus til døden i enighed 

med Herodes Antipas (4 før Kri-

stus til 39 efter Kristus), som var 

landsherre i Galilæa, Jesu hjem-

stavn. Denne søn af Herodes den 

første var tetrark (regent over en 

del af riget) ligesom de to andre 

vasaller i de romerske områder af 

det nuværende Syrien. Kong Da-

vids rige var nu delt og underlagt en fremmed magt. I templet var Kaj-

fas sammen med forgængeren Hannas de stærke mænd. 

På denne tid opholdt præsten Zacharias’s søn sig fjernt fra templet. 

Formodentlig stod han i forbindelse med de mange, der i et klosterfæl-

2. søndag  

i advent 

læseår C 

2021 

 

Ét skridt... 
Gud har taget tusind skridt for at komme os i møde, 

vi skal kun tage ét for at nå ham. 
Karl Rahner 

 

 

 
 

Alle i menigheden ønskes en  

velsignet adventstid 



lesskab i Qumran ved Det døde Hav forberedte sig til tidernes ende. 

Ligesom Elias var Johannes sig bevidst om, at Gud selv talte til ham i 

ørkenen. Lukas så deri opfyldelsen af profeten Jeremias’s ord, sådan 

som de blev gengivet dengang. I den hebræiske urtekst hedder det: 

»En råbers stemme: Ban en vej for Herren i ørkenen« (Dermed menes 

en opfordring til at bane en vej mellem Babylon og Jerusalem til det 

jødiske folk, der skulle vende hjem fra eksilet.) Dette udtryk blev brugt 

af bodsprædikanter i ørkenen eller i nærheden, som f.eks. Qumran. 

Johannes optrådte som en sådan og opfordrede alle til omvendelse, til 

at berede den længe ventede vej for Herren. 

For Lukas er Døberens prædiken en forberedelse for Messias’s optræ-

den i historien. Og som Guds Ord udgår hans formaning til os i dag: I 

erkendelse af vore synder, skal vi i vores gudløse verden forberede os 

’i ørkenen’ på Herrens advent – i hverdagen, til jul og til verdens ende 

til frelse for alle. 
Jacob Kremer 

Die Sonntagsevangelien der Lesejahre A/B/C 

Liturgisk kalender 
Søndag 

5. 12. 

2. søndag i advent (II Ps) 

1.L: Bar 5,1-9 V: Sl 126,1-6 2.L: Fil 1,4-6.8-11 Ev: Luk 3,1-6 

Herren har gjort store ting imod os, og vi blev glade 

Mandag 

6. 12. 

Nicolaus biskop (†4.årh.) 

L: Es 35,1-10 V: Sl 85,9ab-14 Ev: Luk 5,17-26 

Se, vor Gud kommer og frelser os 

Tirsdag 

7. 12. 

Ambrosius præst og kirkelærer, (†397) (m)  

L: Es 40,1-11 V: Sl 96,1-3.10ac-13 Ev: Matt 18,12-14 

Se, vor Gud kommer i styrke 

Onsdag 

8. 12. 

MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE (h)  

L: 1 Mos 3,9-15.20 V: Sl 98,1-4 2.L: Ef 1,3-6.11-12  

Ev: Luk 1,26-38 

Syng ny sang for Herren, for han har udført undere 

Torsdag 

9. 12. 

L: Es 41,13-20 V: Sl 145,1.9-13ab Ev: Matt 11,11-15 

Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab 

Fredag 

10. 12. 

L: Es 48,17-19 V: Sl 1,1-4.6 Ev: Matt 11,16-19 

Den, der følger dig, Herre, skal have livets lys 

Lørdag 

11. 12. 

L: Sir 48,1-4.9-11 V: Sl 80,2ac.3b.15-16.18-19  

Ev: Matt 17,10-13 

Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst 

Søndag 

12. 12. 

3. søndag i advent (III Ps) 

1.L: Sef 3,14-18a V: Es 12,2-6 2.L: Fil 4,4-7 Ev: Luk 3,10-18 

I skal juble og råbe af fryd, for Israels Hellige er stor iblandt jer 

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 Grskiewicz tlf.: 5028 9315  piotr.cssr@gmail.com    

  

 

Herre,  

vi venter på dit komme. 

Ofte tvivler vi på, 

at det du har lovet, 

vil blive opfyldt. 

 
Herre,  

vi venter på dit komme. 

Lad alle - her og nu - erfare, 

at du snart vil komme. 

 

Meditation 
 

Herre, vi venter på dit komme. 

Ofte famler vi os gennem livet 

som gennem en mørk tunnel. 
 

Herre,  

vi venter på dit komme. 

Mange tror ikke længere på, 

at den befrielse vil komme, 

som du har lovet. 
 

Herre,  

vi venter på dit komme. 

Hvornår bryder din fremtid igennem - 

den fremtid, der bryder mørket 

og vil forandre verden? 
 

Efter: Martin Gotthard Schneider 

 

Til brug i liturgien 

Herre,  

vi venter på dit komme. 

Ofte tvivler vi på, 

at det du har lovet, 

vil blive opfyldt. 

 

Herre,  

vi venter på dit komme. 

Lad alle - her og nu - erfare, 

at du snart vil komme. 
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