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Alle søndage: 

 

Kl.  8.30  dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 

 

Hverdage: 

Mandag  kl.    8.00 

Tirsdag kl.  17.00  med vesper 

Onsdag  kl.    8.00  

Torsdag  kl. 17.00  med novene 

Fredag  kl. 17.00  

Lørdag  kl.  8.00   med laudes 

Lørdag  kl.  17.00 engelsk  

Lørdag     kl.  18.30    polsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Tålmodighed er håbets kunst. 

Jesus var ingen kostforagter. Han lod sig gerne invitere til festlige sam-

menkomster. Og da der ved en bryllupsfest skete det, at vinen slap op, 

forvandlede han diskret og uden at vække opsigt almindelig vand til 

ædel druesaft. At det var hans mor, der alene opfordrede ham til det, 

ved vi jo egentlig godt, men vi har let ved at glemme det. Det var nem-

lig Maria, der oplyste ham om, at der ikke var mere vin. Selv om Jesus 

først lader hende i usikkerhed om, hvad han vil gøre, så formaner hun 

dog husets tjenere om, at de skal gøre, hvad han siger.  

Disse ord vidner om tillid og uendelig kærlighed sammen med tålmo-

dighed og håb. »Tålmodighed er håbets kunst« (Luc de Vauvegues). 

Ifølge Martin Luther er tålmodighed den bedste dyd, som i Den hellige 

Skrift anbefales af Helligånden, og som blev afprøvet på korset. 

Hele sit liv måtte Maria udvise uendelig tålmodighed – lige fra det før-

ste vi hører om hendes ’offentlige’ liv. Der er meget omkring hende, 

som er forblevet skjult; selv efter mange år var det en ’Guds hemmelig-

hed’, men hun vogtede på sin indstilling. Hun affandt sig og bar alt med 

tålmodighed og værdighed. Hun udholdt meget 

i stilhed og med sit hjertes kærlighed. 

Sådan var det også ved brylluppet i Kana. Hen-

des vink til tjeneren gjorde det tydeligt, i hvor 

høj grad hun håbede på et tegn, men også hvor 

inderligt hun var forbundet med sin søn. Lige-

som ham bekymrede hun sig om andre, selv da 

det bare drejede sig om vin, ja mere vin, for fler-

tallet af gæsterne havde drukket rigeligt. For, 

hvorfor skulle skafferen ellers gå til brudgom-

men og sarkastisk sige, at han undrede sig over, at den bedste vin blev 

skænket til sidst. Det ville have været bedre at skænke den gode vin 

 

Om kirkefaderen Hieronymus fortælles en 

anekdote, som belyser dagens evangelium.  

En spottefugl havde beregnet, at der i krukker-

ne kunne være 500 til 700 liter vin og spurgte nu 

Hieronymus, om bryllupsgæsterne havde druk-

ket denne uhyre mængde vin. 

Hieronymus svarede:  

'Nej, vi drikker alle af denne vin endnu!' 

 

2. alm. søndag 

Læseår C  

2022 

 

Der er ikke mangel på undere i verden, men der er 

mangel på at kunne undre sig. 

Gilbert Keith Chesterton 



først, og så, når gæsterne alligevel havde drukket rigeligt, skænke den 

mindre gode. 

Men det drejer sig slet ikke om god eller dårlig vin! Det er Jesu første 

’tegn’ til offentligheden, der skal få hans disciple til at erkende hans 

’herlighed’! 

Måske ville Jesus med sin mors hjælp meddele os: Ikke noget imod 

glæde ved festmåltider. Intet imod fest og fornøjelse. Men imod at vi 

tror, vi har ret til det, at Gud skylder os det. 

Ingenlunde. Også Maria måtte stille og forsigtigt først lære, hvornår Jesu 

time var kommet. Hun skulle have tålmodighed hele livet, også i om-

gangen med sin guddommelige søn. 

Tålmodighed er ikke blot håbets kunst, tålmodighed gør også livets 

byrder lettere. Tålmodighed kan man lære – også i omgang med andre 

mennesker, med sig selv, men også i vort forhold til naturen. Tålmodig, 

stille og roligt. Gud elsker det stille. Han elsker os, når vi er beskedne. 

Han har uendelig stor tålmodighed - også med vore svagheder og fejl.  
Adalbert L. Balling:  

DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

16. 1. 

2. almindelige søndag (II Ps) 

1.L: Es 62,1-5 V: Sl 96,1-3.7-8a.9-10a+c 2.L: 1 Kor 12,4-11 

Ev: Joh 2,1-11 

Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag 

Mandag 

17. 1. 

Antonius, abbed (†356) 

L: 1 Sam 15,16-23 V: Sl 50,8-9.16b-17.21.23 Ev: Mark 2,18-22 

Den, der vandrer retsindigt, skal se Guds frelse 

Tirsdag 

18. 1. 

L: 1 Sam 16,1-13 V: Sl 89,20-22.27-28  Ev: Mark 2,23-28 

Jeg har fundet min tjener David 

Den økumeniske bedeuge begynder 

Onsdag 

19. 1. 

Henrik, biskop og martyr (†1158) (m) 

L: 1 Sam 17,32-33.37.40-51 V: Sl 144,1-2.9-10 Ev: Mark 3,1-6 

Lovet være Herren, min klippe 

Torsdag 

20. 1. 

Sebastian, martyr (†288) 

L: 1 Sam 18,6-9; 19,1-7 V: Sl 56,2-3.9-13 Ev: Mark 3,7-12 

Jeg stoler på Gud og frygter ikke! 

Fredag 

21. 1. 

Agnes, jomfru og martyr (†ca.250) (m)  

L: 1 Sam 24,3-21 V: Sl 57,2-4.6.11 Ev: Mark 2,13-19 

Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig 

Lørdag 

22. 1. 

Vincent, diakon og martyr (†304) 

L: 2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27 V: Sl 80,2-3.5-7  

Ev: Mark 3,20-21 

Herre, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst 

Søndag 

23. 1. 

3. almindelige søndag - Guds ords søndag (III Ps) 

1.L: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 V: Sl 19,8-10.15 2.L: 1 Kor 12,12-30 eller 

12,12-14.27 Ev: Luk 1,1-4; 4,14-21 

Dine ord, Herre, er ånd og liv. 

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 

For Zions skyld kan jeg ikke tie stille, 

for Jerusalems skyld ikke holde mig i ro. 

For din skyld, store Gud, 

som holder mig i live og ledsager mig, 

kan jeg ikke tie stille. 

Dig vil jeg forkynde 

- ikke med store ord, 

men ved mit liv blandt mennesker. 
 

For Zions skyld kan jeg ikke tie stille, 

for Jerusalems skyld ikke holde mig i ro. 

For din skyld, kærlige Gud, 

og ikke for min egen 

kan jeg ikke holde mig i ro 

i betragtning af det håb, 

der fylder mig. 
 

For Zions skyld kan jeg ikke tie stille, 

for Jerusalems skyld ikke holde mig i ro. 

For din skyld, omsorgsfulde Gud, 

vil jeg takke dig 

og juble over din storhed. 
Ukendt forfatter 
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