
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.  17.00  med novene 

Fredag  kl.  17.00  

Lørdag  kl.   8.00   med laudes 

Lørdag  kl.  17.00 engelsk  

Lørdag  kl.  18.30 polsk 

 

at skabe en forsoningskultur  
 

Sognefællesskabet har i vore dage den vigtige opgave at være surdej for 

forsoning i vort samfund. Det er vel netop kirkens opgave at virke for 

forsoning i vor verden. Men i stedet for at være surdej er mange menigheder 

et billede på sønderrivelse  

Og spaltning - og her drejer det sig ikke blot om konservative og progressive 

grupper... 

Kirkerne burde i endnu højere grad holde udkik efter de kløfter, som går 

gennem vort samfund. Og overalt, hvor uforsonlighed, fjendskab og 

spaltning hersker, burde den ikke blot hæve sin røst, men også tilbyde selv at 

være formidler af forsoning. Det kunne ske ved samtale med de involverede 

parter, ved tilbud om at bringe parterne sammen om et bord og mægle 

imellem dem. Naturligvis kan kirken som institution ikke gøre det - det kan 

kun konkrete repræsentanter for Kirken: biskopper, præster, engagerede 

lægfolk. At kirkerne her kunne skabe en slags forsoningskultur var vel værd 

at stræbe efter. 
Anselm Grün osb: ‘Tilgiv dig selv’, 

Steno-forlag, 2003 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation  

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

Tilgiv og vær  

barmhjertig  

 

"VÆR BARMHJERTIGE, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal 

I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal 

I få tilgivelse."  

Det er sådan set meget enkelt. Alligevel er vi lynhurtige til at finde splinter i 

folks øjne. Det begynder som regel med et rygte. Rygtet tager til. Fjeren 

bliver til fem høns. Til sidst stirrer vi os helt blinde på de splinter, som andre 

taler om. Hvis bare splinten kom væk, ville alt blive godt. For tiden er 

splinten de onde og enfoldige "Giro 413"-lyttere i Jylland, der har stemt på 

de ikke-stuerene partier ved valget. Splinten skal fjernes.  

"Hyklere" siger Jesus. "Hvorfor ser du splinten i 

din brors øje Og ikke bjælken i dit eget”? Man 

skulle tro, at bjælken først og fremmest 

forhindrede os i at se ud. Det gør den også, men 

den forhindrer os også i at se indad. Bjælken 

spærrer både for synet på andre mennesker, men 

også på os selv. Begge dele er lige galt.  

Hvad skal der til for, at bjælken kommer væk, så vi kan se klart? 

"Hykler", siger Jesus: "Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se 

klart nok til at tage splinten ud af din broders øjne."  

Jesus vil, at vi skal vende blikket fra de andre og begynde med os selv. 

Derfor skal vi begynde med at se ind i hans øjne og se, hvem vi er. Da vil vi 

se, at vi ikke er mennesker, der er skabt til at finde splinter i andres øjne.  

Vi er skabt i Guds billede til at være barmhjertige ligesom vores Gud og 

far. "Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig." Guds barmhjertighed 

er, at Jesus er kommet til os. Jesus kunne have peget den ene splint ud efter 

den anden i vore øjne. Han kunne have forbandet vores hykleri fra korset. 

Han gjorde det ikke. Han så Guds billede i os, da vi korsfæstede ham og 

sagde: "Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." Tilgiv. Vær 

barmhjertig.  

 

8. alm. søndag 

læseår C 

2019 



I denne tilgivelse og barmhjertighed bliver alting nyt. Vi begynder at ane, 

hvad det er at være skabt i Guds billede. Det er at se med Guds øjne og da 

være barmhjertig.  

Søren Kierkegaard siger et sted, at det handler om, at vi skal skjule 

syndens mangfoldighed. Derfor anbefaler han os tre ting: tavshed, en mild 

forklaring og tilgivelse. Vi skal tie stille med medmenneskets synd. Vi skal 

herefter komme med en mild forklaring. Endelig skal vi tilgive.  

Tilgivelsen er, at vi skjuler synden og ikke lader den komme imellem os. 

Sådan er vi barmhjertige, ligesom vores Gud og far er barmhjertig mod os  

AF MORTEN FESTER THAYSEN  

 

 

Fastetiden i Skt. Annæ 
 
 

Onsdag 2. marts ASKEONSDAG  

Faste- og abstinensdag 

Messe kl. 8.00 med uddeling af askekors 

 

Hver fredag i fastetiden  

Korsvejsandagt kl. 17.00 
efterfulgt af aftenmessen 

Fasteprædiken:  

Søndag, den 13. marts fasteprædiken 

i messen kl. 8.30 og i højmessen kl. 10.00 

Søndag, den 20. marts fasteprædiken 

i messen kl. 8.30 og i højmessen kl. 10.00 

Prædikant: Diakon Kaare Nielsen 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

3.3. 

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 

Mandag 

4.3. 

L: Sir 17,24-29 V: Sl 32,1-2.5-7 Ev: Mark 10,17-27 

Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige 

Tirsdag 

5.3. 

L: Sir 35,1-12 V: Sl 50,5-8.14.23 Ev: Mark 10,28-31 

Den, der vandrer retsindigt, skal se Guds frelse 

Onsdag 

6.3. 

ASKEONSDAG 

L: Joel 2,12-18 V: Sl 51,3-6a.12-14.17 2.L: 2 Kor 5,20 - 6,2  

Ev: Matt 6,1-6.16-18 

Herre, vær os nådig, for vi har syndet! 

Faste- og abstinensdag 

Torsdag 

7.3. 

L: 5 Mos 30,15-20 V: Sl 1,1-4.6 Ev: Luk 9,22-25 

Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren 

Fredag 

8.3. 

L: Es 58,1-9a V: Sl 51, 1.3-6a.18-19 Ev: Matt 9,14-15 

Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud 

Lørdag 

9.3. 

L: Es 58, 9b-14 V: Sl 86, 1-6 Ev: Luk 5, 27-32 

Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed 

Søndag 

10.3. 

1. søndag i fasten (I Ps) 

1.L: 5 Mos 26,4-10 V: Sl 91,1-2.10-15 2.L: Rom 10,8-13  

Ev: Luk 4,1-13 

Herre, vær med mig i trængslen 

 

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: info@sanktannaekirke.dk 

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk/DK 

Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach   tlf.: 2765 1069   wpodlach@wp.pl 

Øvrige præster:  

 

Øvrige præster:  

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148  stanislawski@redemptor.pl 

 

 

Alle i menigheden ønskes 

en velsignet fastetid 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
http://www.stanneschurch.dk/
mailto:%20stanislawski@redemptor.pl
includes/resize_maxSize.asp?path=2073.gif

