Julehøjtiden
Særlige gudstjenester

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

4. søndag
i advent
læseår C
Julen 2021

Fredag den 24. december JULEAFTEN
kl. 22.00 MIDNATSMESSE
Lørdag den 25. december JULEDAG
ingen messe kl. 8.30
kl. 10.00 FESTMESSE
Søndag den 26. december 2. JULEDAG
Morgenmesse kl. 8.30
kl. 10.00 Højmesse
Torsdag den 30. december DEN HELLIGE FAMILIES FEST
kl. 17.00 messe
Fredag den 31. NYTÅRSAFTEN
kl. 15.30 Takkegudstjeneste for det forløbne år
og Te Deum
Lørdag den 1. januar 2022 NYTÅRSDAG
ingen messe kl. 8.30
kl. 10.00 FESTMESSE
Søndag den 2. januar Herrens Åbenbarelse - Hl. Tre Konger Morgenmesse kl. 8.30
kl. 10.00 FESTMESSE

Den Evige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn! (Luk. 1,49)
Både Maria og Elisabeth var med deres graviditet i en situation,
hvor de hver for sig og sammen kunne sige: 'Den Evige har gjort
store ting imod os. Hans navn er helligt!' Evangelisten forbinder
de to kvinder med hinanden, for deres sønner vil komme til at få
meget med hinanden at gøre.
Den ene vil blive den, der forbereder vejen for Messias; den anden vil blive Guds Messias. De to kvinder ville leve deres liv efter
Guds vilje, sagde 'ja' til Guds planer. Begge var de fortrolige med
Israels historie og profeternes forkyndelser. Begge vidste de, at
de ikke ville blive sparet for modgang og lidelser. Ikke desto mindre kunne de af hjertet sige med profeten Habakkuk (3,18-19)
'Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud.
Gud Herren er min styrke, han gør min
fod let som hindens og lader mig løbe
over højderne'. Glæden over Guds forløsende indgriben i menneskehedens
historie var grundtonen i deres liv. Det
bør den også være i vort liv, for Den

Evige har gjort store ting mod os. Helligt er hans navn!

Alle i menigheden ønskes en velsignet Julefest
og et godt og fredfyldt Nytår A.D. 2022

Sammen med Maria, Jesu moder, går vi
julens mysterium i møde.
Hvor man i tro modtager Kristus, dér
hersker glæde og jubel.

Liturgisk kalender

Gud har talt sit endegyldige,
sit mest dybsindige og smukkeste ord til verden
i sit menneskevordne ord.
I dette ord udtrykker Gud:
’Jeg elsker dig, verden!
Jeg elsker dig, menneske!’
Karl Rahner SJ

Må menneskevordelsens mysterium
erindre os om Guds godhed
og lyse for os i det kommende år.
Jul – Guds kærligheds fest
Når vi tænker på festen for Guds hengivne kærlighed, må vi sige
til os selv: Gud regner ikke som vi. Når han giver os noget, er det
altid en overraskelse jo mere og jo dybere vi tænker over det. Vi
kan ikke kalde vor barndom tilbage, men vi kan heller ikke fejre en
kristen jul, hvis vi ikke lærer at undre os over krybben.
Kardinal Bengsch

Søndag 4. søndag i advent
19. 12. 1.L: Mika 5,1-4a V: Sl 80,2ac+3b.15-16.18-19 2.L: Hebr 10,5-10
Ev: Luk 1,39-45
Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst
Mandag L: Es 7,10-14 V: Sl 24,1-4b.5-6 Ev: Luk 1,26-38
20. 12. Herren vil drage ind, han er ærens konge
Tirsdag L: Høj 2,8-14 eller Sef 3,14-18a V: Sl 33,2-3.11-12.20-21
21. 12. Ev: Luk 1,39-45
Bryd ud i jubel for Herren, I retfærdige, syng en ny sang for ham
Onsdag L: 1 Sam 1, 24-28 V: 1 Sam 2,1.4-8abcd Ev: Luk 1,46-56
22. 12. Mit hjerte fryder sig over Herren, min frelser
Torsdag L: Mal 3,1-4.23-24 V: Sl 25,4-5b.8-10.14 Ev: Luk 1,57-66
23. 12. Ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig
Fredag Julenat
24. 12. L: Es 9,1-6 V: Sl 96,1-3.11-13 2. L: Tit 2,11-14 Ev: Luk 2,1-14
I dag er der født os en frelser; han er Kristus, Herren
Lørdag Juledag
25. 12. 1.L: Es 52,7-10 V: Sl 98,1-6 2.L: Hebr 1,1-6
Ev: Joh 1,1-18 eller 1,1-5.9-14
Hele den vide jord har set vor Guds frelse
Søndag Stefan, den første martyr (f)
26. 12. L: ApG 6,8.10; 7,54-60 V: Sl 31,3cd-4.6.8ab.16bc-17
Ev: Matt 10,17-22
I dine hænder, Herre, befaler jeg min ånd
Bededag for de forfulgte kristne

Meditation

Kirkelig vejviser

Gud,
du har taget bolig iblandt os,
og overalt,
hvor der bor mennesker,
er du til stede.

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

Vi klamrer os til din nåde.
Lad os altid erfare dit nærvær.
Giv os visdom og styrke,
så vi sammen kan bygge dit rige på jorden.

Øvrige præster:
p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl
p. Piotr Grskiewicz
tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com

Efter Huub Oosterhuis

