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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 

 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

 dagens evangelium fortæller en gruppe mennesker Jesus om en 

tragedie, der var overgået nogle galilæere, der stod ved alteret 

for at ofre og tilbede Gud, da de selv blev til offer for Herodes’s 

bødler. Det var en handling, der var lige så politisk eksplosiv, som 

begivenheder i visse dele af verden mellem uforsonlige parter og 

international terror. Jesus kender det underliggende spørgsmål: 

Store syndere = store lidelser. Og han svarer med et utvetydigt NEJ. 

Det er ham selv, der nævner de 18 mennesker, der blev mast under 

tårnet i Siloa. Ingen af disse uheld, siger Jesus, drejer sig om Guds 

straf; men mennesker tænker ofte fejlagtigt sådan. De to begiven-

heder viser snarere, hvor pludseligt døden kan overmande os.  

Jesus bruger disse begivenheder til at vise os, at 

det, der skete, skete så pludseligt, at der ikke var 

mulighed for at undslippe katastrofen. Men der er 

en meget større katastrofe, som mennesker hellere 

skulle fokusere på: Deres manglende forberedelse 

på Guds barmhjertige, men retfærdige dom. Der-

for fortæller Jesus lignelsen om det golde figentræ. 

Et sundt frugttræ er afhængigt af omgivelserne, 

det er ikke selvtilstrækkelig; det optager næring 

fra jorden og den gødning, havemanden giver, for til gengæld at 

bære frugt. 

Set med haveejerens øjne fortjener træet kun at blive fældet. Det 

tager næring fra de andre træer og giver intet igen. Men gartneren 

beder om henstand for træet endnu et år, hvor han så vil pleje det 

særligt. Hvis det så ikke bærer frugt, vil han fælde det. Kirken har 

valgt denne læsning i fastetiden for at vise os, at Guds kærlige 
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3. sø. i fasten 
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Forandring 
To munke, som ikke havde set hinanden i lang 

tid, mødtes og sagde i munden på hinanden: 

‘Du har jo slet ikke forandret dig’. 

Den ældste blev noget forskrækket over situa-

tionen og sagde: ‘Det er ikke godt, hvis vi stadig 

er som før i tiden, for mennesket må hver dag 

forandre sig - i det mindste i hjertet’. 
 Roland Breitenbach 

 

 

Fastetiden i vor menighed 

 

HVER FREDAG I FASTETIDEN 
 

Kl. 17.00  Korsvejsandagt 

       derefter:  Aftenmesse 

 

 

 



langmodighed giver os en chance til at gøre ’sæsonarbejde’ i vores 

egen have, til at løsne jorden omkring vore egne jordbundne rødder 

med redskaber som: bøn, faste, bod og almisse; for at gøde vor egen 

muld med ordets og sakramenternes rige liturgi fastetiden; og for 

at styrke, ikke svække hinanden, med gensidig omsorg og venlig-

hed. 

Et figentræ er et hårdført træ. Der skal lange tørkeperioder, vedva-

rende forsømmelse og manglende gødning til før et figentræ holder 

op med at bære frugt. Men hvad med os? Hvad har udtørret os og 

gjort vort kristenliv vissent og goldt. Er der mange små utroskaber 

mod vor dåbspagt, der gnaver i vor tros rødder? Forsømmer vi at 

pleje og passe vort discipelskab, for at vort kristne livs saft fortsat 

kan trænge op i os? Ligesom for de myrdede galilæere og ofrene 

for tårnet i Siloa kan timen komme brat; og vi ved ikke, hvor mange 

gange vi kan få ’et års udsættelse’ som figentræet. Denne faste er 

tid til omvendelse. 
Verna A. Holyhead: 

With Burning Hearts. 

 

 
   

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 

Sognepræst:  

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

Øvrige præster:  

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

p. Marcin Gacek       tlf:  5290 4802  anakefalai@gmail.com 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

20. 3. 

3. søndag i fasten (III Ps)  

1.L: 2 Mos 3,1-8a.13-15 V: Sl 103,1-4.6-8.11  

2.L: 1 Kor 10,1-6.10-12 Ev: Luk 13,1-9 

Herren er barmhjertig og nådig 

Mandag 

21. 3. 

1.L: 2 Kong 5,1-15 V: Sl 42,2-3;43,3-4 Ev: Luk 4,24-30 

Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud, 

hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? 

Tirsdag 

22. 3. 

L: Tilf. B til Dan 11-20 V: Sl 25,4-5ab.6-9 Ev: Matt 18,21-35 

Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed 

Onsdag 

23. 3. 

L: 5 Mos 4,1.5-9 V: Sl 147,12-13.15-16.19-20 Ev: Matt 5,17-19 

Jerusalem, lovsyng Herren! 

Torsdag 

24. 3. 

L: Jer 7,23-28 V: Sl 95,1-2.6-9 Ev: Luk 11,14-23 

Om i dag I dog ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde! 

Fredag 

25. 3. 

HERRENS BEBUDELSE (h)  

1.L: Es 7,10-14 V: Sl 40,7-11 2.L: Hebr 10,4-10 Ev: Luk 1,26-38 

Se, jeg kommer, Herre, at gøre din vilje! 

Lørdag 

26. 3. 

L: Hos 6,1-6 V: Sl 51,3-4.18-21b Ev: Luk 18,9-14 

Troskab ønsker jeg, ikke slagtofre 

Søndag 

27. 3. 

4. søndag i fasten (IV Ps)  

1.L.: Jos 5,9a.10-12 V: Sl 34,2-7 2.L 2 Kor 5,17-21  

Ev.: Luk 15,1-3.11-32 

Smag og se, at Herren er god 

 

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 

Sognepræst:  

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

Øvrige præster:  

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

p. Marcin Gacek       tlf.: 5290 4802  anakefalai@gmail.com 

 

 

Meditation 
Nu er det omvendelsens tid. 

Det er ikke Guds vredes tid; 

men Guds tålmodighed har en grænse. 

Nu er det omvendelsens tid. 

Birketræerne har sarte blade. 

Jeg ved, at sommeren er nær, 

og at Gud er nær 

og vil gøre en ende på al lidelse. 

Nu er det omvendelsens tid. 

Gud vil tage bolig iblandt os. 

Allerede nu begynder vi at bygge et hjem, 

hvor der er plads til dem, der intet hjem har. 

Nu er det omvendelsens tid. 

Vi kan fornemme Guds sommer, 

som fylder os med styrke og tålmodighed - 

Guds livsånd. Efter Dorothee Sölle 
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