
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 

 
 
 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Guds og Jesu anstødelige omsorg for syndere. 
 

Der er næppe noget i Evangelierne, der har vundet så megen 

genklang hos digtere og malere end lignelsen om den fortabte 

søn. Jesus fortalte øjensynligt denne opfundne historie – en lignel-

se – for at forsvare sin egen opførsel over for toldere og syndere. 

Med denne gribende fortælling henvender han sig til tilhørernes 

hjerter og søger at vække deres medfølelse. Og derfor er beskri-

velsen af faderen lignelsens midtpunkt. 

Da han ser den fortabte søn komme hjem, 

glemmer han så at sige, hvem han er. 

Barmhjertighed driver ham til at løbe 

sønnen i møde – den søn, der ifølge jødisk 

tradition var blevet uren – han havde ar-

bejdet hos svin! Og inden sønnen har be-

kendt sine synder, omfavner og kysser 

faderen ham. Kærligheden får ham til at 

anerkende den angerfulde søn – han har 

syndet mod Gud og ham selv – men han 

bliver betingelsesløst accepteret som søn. 

Han får ring, klæder og sko som tegn på, 

at han har fået alle sine rettigheder tilba-

ge. Festmåltidet er et udtryk for, at den 

fortabte, der var prisgivet døden, nu er reddet. Sådan handler 

Jesus og også Gud. 

Til sidst i lignelsen fortæller Jesus om den ældste søn. Han ærgre-

de sig over sin fars glæde og gavmildhed, og han ville heller ikke 
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Menneskets største skyld består ikke 
i de synder, det begår. 
Fristelserne er store og menneskets kraft er ringe. 
Menneskets største skyld består i, 
at det hvert øjeblik kan omvende sig, 
men ikke gør det. 
 Martin Buber 
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Kl. 17.00  Korsvejsandagt 

       derefter:  Aftenmesse 



deltage i festmåltidet. Han er i stedet smålig og påberåber sig sit 

forbilledlige arbejde og opførsel. Men faderen går alligevel også 

ud til ham og beder om forståelse og glæde. Og det er på den må-

de Jesus beder om forståelse fra de skriftkloge og farisæerne, som 

er forargede over hans godhed mod syndere.  

Denne lignelse er som så mange andre så dybsindig, at den er 

uudtømmelig. I første omgang bruger Jesus billedet af faderen til 

at henvise til sig selv, men derudover til Gud, i hvis navn han 

handler. Han venter på menneskene, som han har givet frihed, 

men som misbruger denne frihed og i synden forfalder til døden. 

Gud glemmer sig selv og iler den fortabte i møde for at tage ham 

til sig igen.  

Det må opmuntre alle til, ligesom den fortabte søn, at gå i sig selv 

igen, vende tilbage til Gud og igen blive hans barn. 

Jacob Kremer: 

Die Sonntagsevangelien der Lesejahre A/B/C 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

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 

Kristus, Guds kraft, ære være dig 

Mandag 

28.3. 

L: Es 65,17-21 V: Sl 30,2.4-6.11-12a.13b Ev: Joh 4,43-54 

Herre, jeg priser dig, for du har trukket mig op fra dybet 

Tirsdag 

29.3. 

L: Ez 47,1-9.12 V: Sl 46,2-3.5-6.8-9 Ev: Joh 5,1-16 

Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg 

Onsdag 

30.3. 

L: Es 49,8-15 V: Sl 145,8-9.14.17-18: Ev: Joh 5,17-30 

Herren er nådig og barmhjertig 

Kristus, Guds kraft, ære være dig 

Torsdag 

31.3. 

L: 2 Mos 32,7-14 V: Sl 106,19-23 Ev: Joh 5,31-47 

Husk os, Herre, i nåde mod dit folk 

Fredag 

1.4. 

L: Vis 2,1a.12-22: V: Sl 34,17-21.23 Ev: Joh 7,1-2.10.25-30 

Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust 

Lørdag 

2.4. 

L: Jer 11,18-20 V: Sl 7,2-3.9b-12 Ev: Joh 7,40-53 

Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt 

Søndag 

3.4. 

5. søndag i fasten (I Ps) 

1.L: Es 43,16-21 V: Sl 126,1-6 2.L: Fil 3,8-14 Ev: Joh 8,1-11 

Herren har gjort store ting imod os, og vi blev glade 

 

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 

 

 

 

Syndens modsætning er 
ikke dyden. 
Syndens modsætning er 
troen. 
    Søren Kierkegaard 

 
Gud, vor Far, 
se med tålmodighed til mig, 
når jeg glemmer at have tillid til din godhed, 
når jeg glemmer at takke dig, som altid tilgiver mig, 
når jeg glemmer at lovprise dig for alt, hvad du giver mig, 
når jeg glemmer, at jeg er dit barn. 

‘Alle mine kilder’ 
Steno Forlag, 1996 

 

 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
http://www.stanneschurch.dk/
mailto:%20stanislawski@redemptor.pl
mailto:anakefalai@gmail.com

