
Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

I den anden del af evangelieteksten, som vi hører denne søndag, 

udlægger Jesus skriften i synagogen i sin hjemby Nazaret.  

Skriftstykket fra Esajas Bog er velkendt af alle jøder.  

 

»Herrens ånd er over mig, 

fordi han har salvet mig. 

Han har sendt mig 

for at bringe godt budskab til fattige, 

for at udråbe frigivelse for fanger 

og syn til blinde, 

for at sætte undertrykte i frihed, 

for at udråbe et nådeår fra Herren.« 
 

Hver gang de var i nød, klamrede gudsfolket sig til sådanne ord. 

Engang ville denne forjættelse gå i opfyldelse, måske snart. Fuld 

af længsel udmalede man sig det: Når Gud åbenbarer sin magt og 

ordner verden på ny, så vil der komme tegn på himlen, basuner 

vil gjalde, og engle dale ned . . . 

 

Og nu sker der noget uhørt i synagogen i 

Nazaret. Jesus siger: »I dag er det 

skriftord, som lød i jeres ører, gået i op-

fyldelse.« Med denne udtalelse påstår Je-

sus, at i hans lære, hans gerninger og i 

sin person går forjættelsen til hele Israel i 

opfyldelse, her og nu i hans offentlige 

optræden. »I dag«, siger Jesus, kan frel-
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Ikke brød og skuespil, men… 
Dengang som nu reagerer mennesker forskelligt 

på Jesu ord. Det er så let at afvise Jesus med den 

begrundelse, at nogle kristne ikke lever som krist-

ne. Med deres hjælp kan man let få en afvisende 

eller endog antikristelig stemning frem, som i det 

mindste ubevidst påvirker en. De, der afviser kri-

stendommen, finder let behag i at sværte kristen-

dommen og udnytte dens svagheder, for på denne 

måde at stille de kristne og Jesus Kristus i et dår-

ligt lys. 

Hvem har den fornødne historiske viden til at vur-

dere de sandheder og usandheder, som er lagt ind i 

den kristne fortid? Pave Johannes Paul II havde 

dog mod til i fasten 2000 at bekende kirkens svag-

heder og svigt og at bede om tilgivelse. 

Jesu programtale i Nazareth gør det klart, hvad 

han ville med sin forkyndelse og med sit liv. Det 

var ikke 'brød og skuespil' han kunne tilbyde. Han 

greb tilbage til profetens ord, vækkede tilhørernes 

nysgerrighed og talte helt personligt til dem. Men-

nesker i hans nærhed følte sig ramt af hans ord. 
 

Efter Josef Danko 

 

Himlen synger sin sang iblandt os 

overalt, hvor der er kærlighed, 

overalt, hvor kærligheden leves. 

 

Efter Christa Peikert-Flashöhler 



sen begynde, og hans helbredende undere ledsager hans ord. Han 

samler sine første disciple.  

Ud fra hans lydighed overfor Faderens vilje lige til døden på kor 

set vokser der efter påsken en samdrægtig menighed frem. 

Jesu ord om, at skriftens ord er gået i opfyldelse, har han ikke ta-

get tilbage, det er gyldigt også i dag. »Hvis I i dag lytter til hans 

røst«, gælder også for os her og nu. Også i vor tid er der mulighed 

for fornyelse. 

Barbara von Stieglitz: 

 De Feier des Sonntags 
 

FASTE  MESSETIDER 

 

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. 19.00   med novene 

Fredag  kl. 17.00  

Lørdag  kl.     8.00 med laudes 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

23. 1. 

3. almindelige 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. 

Mandag 

24. 1. 

Frans af Sales, biskop og kirkelærer, (†1622) (m)  

L: 2 Sam 5,1-7.10 V: Sl 89,20-22.25-26 Ev: Mark 3,22-30 

Min trofasthed og godhed skal være med ham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tirsdag 

25. 1. 

DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS’ OMVENDELSE (f)  

L: ApG 22,3-16 eller 9,1-22 V: Sl 117,1-2 Ev: Mark 16,15-18 

Gå ud i al verden og forkynd evangeliet! 

Onsdag 

26. 1. 

Timoteus og Titus, biskopper, (m)  

L: 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 V: Sl 96,1-3.7-8a10 Ev: Luk 10,1-9 

Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag 

Torsdag 

27. 1. 

Angela Merici, jomfru (†1540) 

L: 2 Sam 7,18-19.24-29 V: Sl 132,1-5.11-14 Ev: Mark 4,21-25 

Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone 

Fredag 

 28. 1. 

Thomas af Aquino, præst og kirkelærer (†1274) (m)  

L: 2 Sam 11,1-4.10a.13-17 V: Sl 51,3-7.10-11 Ev: Mark 4,26-34 

Gud vær os nådig, mod dig har vi syndet 

Lørdag 

29. 1. 

L: 2 Sam 12,1-7a.10-17 V: Sl 51,12-17 Ev: Mark 4,35-41 

Skab et rent hjerte i mig, Gud 

Søndag 

30. 1. 

ANSGAR, bispedømmets første værnehelgen. (h) (IV Ps) 

1.L: Es 52,7-10 V: Sl 96,1-3.7-8a.10 2.L: 1 Kor 1,18-25 

 Ev: Mark 1,14-20 

Fortæl om Herrens undere blandt alle folkeslag! 

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 

 

Mange placerer himlen langt fra jorden 

og kæder den sammen med et fjernt sted. 
 

Men himlen synger sin sang iblandt os 

overalt, hvor der er kærlighed, 

overalt, hvor kærligheden leves. 
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