
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 

Kl. 08.30 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 

  
Hvorfor ville Jesus døbes? 
 

Åndsåbenbarelsen ved Jesu dåb betyder ikke, at Jesus først fra dette øjeblik 

modtog Ånden, som om han havde manglet den i forvejen. Kan man forestille 

sig større åndsbesiddelse end den ligefrem at være blevet til og besidde sin 

menneskenatur i kraft af Åndens pust? Dette er jo troens forståelse af Jesus 

Kristus, når den siger, at han er ”undfanget ved Helligånden”( (jf Lk1,35). 

Åndsåbenbarelsen ved dåben kan derfor ikke tolkes således, at Jesus ved dåben 

i Jordan blev ”udkåret” til at være Guds Søn. 

Hvad betydning har Jesu dåb 

da?- Det, der før var skjult, 

begynder at blive åbenlyst. 

Evangelierne beskriver dette 

ved, at Jesu dåb bliver den før-

ste manifestation af den treeni-

ge Gud: ”Himlene åbnedes” – 

Faderens stemme – duen som 

symbol på Ånden – ”Du er min 

elskede søn...”(jf. Mk 1,9f). 

Men Jesu dåb betyder mere, end 

at noget skjult bliver åbenlyst. 

Den betyder, at Jesus ”salves og 

sendes”. Han er vel fra begyn-

delsen bestemt til at være ”Kri-

stus” = Messias, = Den Salvede. 

Men først ved dåben modtager 

han sin sendelse og fornemmer 

Faderens bud, at tiden til hans 

offentlige virke er inde. Fra 

dette øjeblik skal han i Hellig-

åndens kraft begynde sin gerning som konge, profet og præst. 

Jesus stiger op af Jordans vande for at vise verden – som Paulus i 1. Kor. 1,24 

skriver – at ”Guds dårskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er 

stærkere end menneskene”. Deri ligger senere hen Jesu konflikt med myndig-

hederne. Jesu kors bliver symbol på denne Guds Ånd og kraft, der virker helt 
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Meditation 
 

Alle mine kilder skal være hos dig! 
genlød røsten fra Himmel åben, 
Fader-røsten ved Jesus-dåben: 
Min søn! jeg har velbehag i dig. 
 

Alle mine kilder skal være hos dig! 
Det er Guds-ordet i nådens dage 
til det bad, som er uden mage, 
Ånds-badet, vor Herre bar i sig. 

 
Alle mine kilder skal være hos dig! 
Det er Gud Faders den høje tale 
til den dåb, som i jordens dale 
vor Herre han bærer skjult i sig.              Grundtvig 

 



modsat de kendte magtfaktorer, som man ellers bygger på: Jesus demonstrerer i 

ord og gerning, at den uselviske kærlighed er stærkere end egoismen. 

Festen for Jesu dåb henleder vore tanker til dåbens sakramente, som vi har 

modtaget – de fleste af os som spædbørn. I dåben sagde Gud til dig: ”Du er min 

elskede søn/datter”. Og han fortryder ikke sit ord, hvad der så måtte ske frem-

over. Det kan du stole på og være stolt af. 

Du hører til Guds familie.  - 

Så gælder det om at leve livet som Jesu discipel 

under Helligåndens vejledning 

 
(efter biskop Hans L. Martensen,  

Dåb og Gudstro, S176ff) 

 

 

 

 

 

I anledning af sit barnebarns dåb den 7.11.98 har Kjeld Melskens skrevet føl-

gende lille digt, der kort og uhyre klart beskriver, hvad dåben egentlig drejer 

sig om. Derfor bringes den her. 

 

 

 

I dag, lille Bertram,  

har dåbens vande  

trefoldigt signet  

din lille pande. 

 

I korsets tegn  

har præstens hånd  

døbt dig med vand  

og med Helligånd. 

 

Guds finger har salvet  

dit hoved, dit bryst,  

Liturgisk kalender 

Søndag 

9.1. 

HERRENS DÅB (f)  (I Ps) 

1.L: Es 42,1-4.6-7 V: Sl 29,1-2.3ac-4.3b.9b-10  

2.L: ApG 10,34-38 Ev: Luk 3,15-16.21-22 

Herren velsigner sit folk med fred 

Juletiden afsluttes efter komplet 

Mandag 

10.1. 

L: 1 Sam 1,1-8 V: Sl 116,12-19 Ev: Mark 1,14-20 

Herre, jeg bringer dig slagtoffer til tak 

Tirsdag 

11.1. 

L: 1 Sam 1,9-20 V:1 Sam 2,1.4-8 Ev: Mark 1,21-28 

Mit hjerte fryder sig over Herren, min frelser 

Onsdag 

12.1. 

L: 1 Sam 3,1-10.19-20 V: Sl 40,2.5.7-10 Ev: Mark 1,29-39 

Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje 

Torsdag 

13.1. 

Hilarius, biskop og kirkelærer (†367) 
L: 1 Sam 4,1-11 V: Sl 44,10-11.14-15.24-25  

Ev: Mark 1,40-45 

Udfri os, Herre, for din miskundheds skyld! 

Fredag 

14.1. 

Petrus Donders, CSsR, ordenspræst (†1887) (m)  

L: ApG 5,12-16 V: Sl 1,1-4.6 Ev: Matt 10,7-13 

Salig den mand, der sætter sin lid til Herren 

Lørdag 

15.1. 

L: 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a V: Sl 21,2-7 Ev: Mark 2,13-17 

Herre, over din styrke glæder kongen sig 

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 

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 

 

 

og skænket dig kraften  

og tålmod og trøst. 

 

Kaldet er du  

til livets kilde,  

må aldrig du  

dåbens nåde forspilde! 

 

Og dåbslyset spejlet sig  

i dine øjne,  

må ej vore løfter  

blive til løgne. 
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