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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 

 

Meditation 
Vi hader 
og har ofte 
liden grund 
til had. 
               Han hadede ikke 
    og havde 
    tilstrækkelig grund 
    til had. 
Han døde 
og i døden 
glemte han 
hadet. 
    Vi lever 
    og - 
    for at glemme hadet 
    - skal vi dø.    Kurt Marti 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Elsk dine fjender ikke kun dine venner! 

Hvorved adskiller kristne sig i deres liv sig fra ikke-kristne – 

bortset fra, at de bekender sig til Herren? Ud fra Evangeliets 

ord er det ikke bare ved næstekærlighed, som så ofte frem-

hæves, men også ved kærlighed til fjenden (jf. også Luk 

10,29-27). En sådan kærlighed udmærker sig ved, at man 

ikke blot afstår fra modstand over for sin modstander, men 

gør noget godt for ham, og det behøver ikke nødvendigvis 

at skyldes venskabelige følelser. Ligegyldigt i hvilken sinds-

tilstand det sker, så skal man lære at velsigne ham og bede 

for ham. Det betyder intet mindre, at jeg beder om, at Gud 

vil stå ham bi, og han fremover vil være i fællesskab med 

Gud og mig. I stedet for denne indstilling har vi ofte ten-

dens til at forbande andre og vise dem fra os for bestandigt. 

Ifølge Jesu ord øver enhver sig i denne kærlighed til fjenden, 

som ikke indskrænker sin godhed til 

dem, der er ham velvilligt sindet og 

behandler ham godt. En sådan indstil-

ling er også udbredt blandt dem, der 

ikke hører til Jesu disciple; hos dem er 

det en selvfølge, at den ene hånd vasker 

den anden, og at man kan regne med andres anerkendelse, 

når man har gjort noget godt. 

Når de kristne skal være anderledes, har det en dobbelt 

grund: De skal for det første regne med en løn, der ikke bli-

ver bogført i denne verden; de skal derfor ikke regne med 
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synlig og håndgribelig aflønning. Men for det andet – og 

deri er også udsigten til en større løn forankret – viser de sig 

gennem deres kærlighed til næsten som sande Guds børn, 

der som børn ligner deres far; thi han er god mod alle; han 

lader solen skinne over gode og onde. 

Enhver af os skal altid med taknemmelighed huske på, at 

Gud elsker ham til trods for hans synder. Og så skulle det 

da ikke falde ham alt for svært også at elske alle, både dem, 

der bare er hans venner, men også dem, der er hans fjender. 

Gud er barmhjertig over for os syndere, og det har han be-

vist ved at hengive sin Søn af kærlighed. Derfor må vi heller 

ikke indsnævre vor kærlighed til dem, der er os sympatiske. 

Dette mål er vi ofte langt fra - ja selv inden for Kirken. 

Jakob Kremer:  
Die Sonntagsevangelien der Lesejahre A/B/C 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

20. 2. 

7. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 V: Sl 103,1-4.8.10.12-13  

2.L: 1 Kor 15,45-49 Ev: Luk 6,27-38 

Herren er barmhjertig og nådig 

Mandag 

21. 2. 

L: Jak 3,13-18 V: Sl 19,8-10.15 Ev: Mark 9,14-29 

Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet 

Tirsdag 

22. 2. 

Apostlen Peters Stol (f) 

L: 1 Pet 5,1-4 V: Sl 23,1-6 Ev: Matt 16,13-19 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød 

Onsdag 

23. 2. 

Polycarp, biskop og martyr (†166)(m)   

L: Jak 4,13-17 V: Sl 49,2-3.6-11 Ev: Matt Mark 9,38-40 

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres 

Torsdag 

24. 2. 

L: Jak 5,1-6 V: Sl 49,14-20 Ev: Mark 9,41-50 

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres 

Fredag 

25. 2. 

L: Jak 5,9-12 V: Sl 103,1-4.8-9.11-12 Ev: Mark 10,1-12 

Herren er barmhjertig og nådig 

Lørdag 

26. 2 

L: Jak 5,13-20 V: Sl 141,1-3.8 Ev: Mark 10,13-16 

Herre, tag imod min bøn som et røgelsesoffer  

Søndag 

27. 2. 

8. almindelige søndag (IV Ps) 

1.L: Sir 27,4-7 V: Sl 92,2-3.13-16 2.L: 1 Kor 15,54-58  

Ev: Luk 6,39-45 

Det er godt at takke Herren 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12   de øvrige dage efter afta-

le 

Telefon: 50 28 91 74  

E-mail: info@sanktannaekirke.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 

 
Hav forståelse for hinanden! De mennesker, der angriber dig, 
har måske slet ikke onde hensigter. Forsøg at forstå den anden - 
også når vedkommende kritiserer dig. Accepter ham, sådan som 
han er, og undskyld ham, for han kan måske ikke handle ander-
ledes.  Ursula Lehr 

 
  Hvis vi kunne se vore fjenders livshemmeligheder, 

 ville vi finde så megen nød og elendighed, at vore 
 fjendtlige holdninger blev svækket. 

   Henry W. Longfellow 

 
Herre Jesus, 
lær mig at være den, 
som strækker hånden frem 
og beder om tilgivelse. 
Lær mig også at tage imod den, 
som rækker hånden frem mod mig 
og beder mig om tilgivelse. Alle mine kilder’ 

 Steno Forlag 
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