
 

 

 

Liv i fylde  

være nær ved det  

varmende lys 

og være  

draget af det. 

 

 

 

 

 

 

Dagen for det gudviede liv 

- ordenslivet – 

 

 

tirsdag, den 1. februar  

 

Festmesse kl. 17.00 

 

Alle er velkomne! 
 
 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  
 

Den hl. Ansgar 
Hvem var dog denne mand, som kom til Danmark i begyndelsen af 800-
talet, og hvis fest vi fejrer den sidste søndag i januar? – En ung benedik-
tinermunk fra Nordtyskland. Kaldt til dette land efter anmodning fra 
kong Harald Klak (landflygtig dansk del-konge) forkyndte han her, 
sammen med en medbror, evangeliet for herboende vikinger. 

Munken Ansgar brændte for at forkynde evangeliet. Og da hans foresat-
te forlangte, at han skulle rejse til disse egne, stillede han sig til disposi-
tion uden at spørge sig selv, om de fornødne kvalifikationer var til ste-
de, og uden at overveje hvilke strabadser, det ville medføre, tydede 
Ansgar sine foresattes forespørgsel som Guds henvendelse til ham per-
sonligt: ”Herren har sendt mig med glædesbud til fattige!” 

Hvorfor fejrer vi hans fest hvert år? Realiteten er jo, at hans missions-
indsats ikke lykkedes. Den var faktisk fra begyndelsen dømt til at mis-
lykkes. Lidt aktivitet omkring Hedeby og Slesvig var, hvad det blev til. 
– Nogle år senere forsøgte han igen i Sverige, men det blev stort set hel-
ler ikke til mere end et forsøg. 

Hvad kan vi så bruge denne årlige Ans-
gars fest til? – Dagens fest kan vi bruge 
til at undres! Undres over at dét, som i 
første række så ud til at skulle ende som 
en fiasko, alligevel blev en succes. Ans-
gars indsats har åbenbart haft langt 
større betydning, end han selv og hans 
samtid kunne ane. 

At forkynde troen på Gud med ord og 
liv, koster anstrengelser. Og især foræl-
dre har det i dag meget svært med at 
give deres tro videre til deres børn. Men 
der bliver ikke forlangt mere af dem, 
end at de gør, hvad de kan. Resten må 
vi overlade til Gud, til Helligånden, som 

 Skt. Ansgars fest 

2022 

4. alm. søndag 

Læseår C 



har ført vor Kirke i 2000 år og som stadigvæk virker i vor Kirke og sty-
rer den. – Festen for den hl. Ansgar minder os om, at man ikke altid kan 
se frugterne af sit arbejde for troen med det samme. 

Og vi kan selvfølgelig bede vor værnehelgen om hans forbøn hos Gud: 

Hellige Ansgar! Du har selv oplevet, hvor besværligt det kan være at 
forkynde troen på Jesus Kristus. Dit liv og dit virke viser os, at vi men-
nesker nogle gange ikke kan se frugterne af vor indsats og vort arbejde 
for troen med det samme. Bed for vor Kirke her i Danmark, at vi ikke 
taber modet, men at vi har kræfter nok til at give vor tro på Gud videre 
til den næste generation. Vore unge synes ofte at være mere interesseret 
i alt muligt andet: sport, musik, karriere og anseelse, men mange af dem 
har svært ved at åbne deres hjerte for Jesu glade budskab. Bed til Gud 
for deres forældre, for at de ikke må holde op med at vidne om deres tro 
på Gud. Og bed til Gud for vor ungdom og for vore børn, at Han må 
lade dem opdage og opleve sin kærlighed til dem – kærligheden, som 
vore unge ofte savner og længes meget efter. Amen. 

Af P. Jesper Fich op  

 

 

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  

Fredag  kl. 17.00  

Lørdag  kl.  08.00 med laudes 

Lørdag  kl.  17.00 engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 

Liturgisk kalender 

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! 

Mandag 

31.1. 

Johannes Bosco, præst (†1888) (m) 

L: 2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a V: Sl 3,2-7 Ev: Mark 5,1-20 

Rejs dig, Herre, frels mig, min Gud! 

Tirsdag 

1.2. 

L: 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19.3 V: Sl 86,1-6  

Ev: Mark 5,21-43 

Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig 

Onsdag 

2.2. 

L: 2 Sam 24,2.9-17 V: Sl 32,1-2.5-7 Ev: Mark 6,1-6 

Tilgiv mig min syndeskyld, Herre 

Torsdag 

3.2. 

L: 1 Kong 2,1-4.10-12 V: 1 Krøn 29,10cd-11c.12-13 Ev: Mark 6,7-13 

Herre, du hersker over alt 

Fredag 

4.2. 

Blasius, biskop og martyr, (†316) 

L: Sir 47,2-11 V: Sl 18,31.47.50-51 Ev: Mark 6,14-29 

Ophøjet være min frelses Gud! 

Blasiusvelsignelse 

Lørdag 

5.2. 

Agathe, jomfru og martyr (†251) (m) 

L: 1 Kong 3,4-13 V: Sl 119,9-14 Ev: Mark 6,30-34 

Lær mig, Herre, dine lovbud 

Søndag 

 6.2. 

HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET (f) (I Ps)  

1.L: Mal 3,1-4 V: Sl 24,7-10 2.L: Hebr 2,14-18  

Ev: Luk 2,22-40 eller 2,22-32 

Hærskarers Herre, han er ærens konge! 

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   
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