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Kl. 10.00 dansk højmesse 
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Søndag  

10. april 
Palmesøndag 

kl. 8.30 Morgenmesse 

kl. 10.00 Højmesse 

med palmevielse, procession og 

lidelseshistorie efter  

evangelisten Lukas 

Kollekt til fasteaktionen 
 

 Skt. Annæ Kirke  
Meditation –  

og oplysninger til brug i ugens løb  

Angsten for at vise kærlighed og at leve i kærlighed.  

Man skal se det for sig: Mange mennesker var forsamlet for at høre Je-

sus. Han sad i Templet og underviste. Og så kommer der en flok fari-

sæere og skriftlærde med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud.  

Hun blev bogstaveligt talt ført frem og udstillet. Hun var dømt! Hun 

stod der med skamrøde kinder og nedslåede øjne. Hun var udstillet for 

alle de nysgerrige blikke. Det var ikke nok, at hun blev udstillet, men 

farisæerne henviste til Moseloven, der sagde, at hun skulle stenes. 

Uden pardon, uden hensyntagen til de personlige omstændigheder.  

Men anklagernes ærinde var i grunden slet ik-

ke at brændemærke synderinden. Det, de hav-

de for, var noget helt andet: De ville stille Jesus 

på prøve, ville vide, hvad han ville sige om 

den sag. Faktisk drejede det sig ikke om andet 

end at lokke Jesus i en fælde, for de søgte en 

grund til at anklage ham.  

Men det indlod han sig ikke på. Han sagde ik-

ke et ord, »men Jesus bøjede sig ned og gav sig 

til at skrive på jorden med fingeren.« Da farisæerne hårdnakket blev 

ved med deres spørgsmål, rettede han sig op og provokerede dem: 

»Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.«  

Det der dernæst skete, skildrer evangelisten med et smørret smil. En ef-

ter en sneg de sig bort, først de ældste. Kun Jesus blev tilbage med 

kvinden. Fuld af godhed og medlidenhed så han med barmhjertige øj-

ne på hende og sagde: »Var der ingen, der fordømte dig?« Hun sagde 

nej. Da sagde Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu 

af ikke mere.«  

Tydeligvis havde Jesus ikke villet besvare de skriftlærdes prøvespørgs-

mål. I stedet for at dømme den afslørede kvinde opfordrede han hende 
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til omvendelse. I stedet for at udlevere hende til lovens straf, viste han 

hende en vej ind i en fremtid. Men alle, der havde stirret på den syndi-

ge kvinde fremstillet i deres midte, måtte med beklagelse indse, at de 

hav-de søgt splinten i den andens øje, havde overset bjælken i deres 

eget øje.  

Den, der ikke selv er ren, kan ikke kræve, at andre skal være rene. Når 

man selv er smudsig, skal man ikke pege fingre ad andre. Den, der kun 

holder loven i det ydre, forgriber sig både mod loven og kærligheden. 

Og det er kærligheden, der står over enhver lov. Kærligheden er kær-

nen i det kristne budskab. Hvor kærligheden bliver udenfor - viger for 

loven, - dér bliver den kold. Når kærligheden bliver underkastet stiv-

hed og regler, så er det ikke bare en fejltagelse mod mennesker, men 

mod Gud. For Gud er kærlighed, og den, der vil forblive i forbindelse 

med Gud, kan kun gøre det ved at leve i kærlighed.  

Angsten for at vise kærlighed kan være lige så stor som angsten for at 

miste den. Vi skal hele tiden lære at vise kærlighed. Vi må overvinde 

angsten for at vise kærlighed mod andre, der ellers måske går til grun-

de.  

Vi skal holde op med at kaste med sten. 
Adalbert L. Balling:  

    Das große Sonntagslesebuch  

 

Til evangeliet Joh. 8,1-11.  

I dagens evangelium stilles Jesus over for en meget vanskelig afgørelse. 

Skal kvinden, der er grebet i ægteskabsbrud, stenes, som Torah’en fore-

skriver, eller skal hun slippe med en advarsel. For farisæerne var det 

vigtigt at kende Jesu afgørelse, for de havde selv problemer med dette 

problem. For saddukæerne var det en vigtig afgørelse, for hvis Jesus tog 

kvindens parti, forbrød han sig mod Torah’ens bestemmelser, og fulgte 

han disse bestemmelser og krævede stening, kunne han anklages som 

urostifter over for romerne. Jesus løste dilemmaet med en enkelt sæt-

ning:  

Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende 

 

Liturgisk kalender 

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 

Underfulde er dine gerninger, Herre 

Mandag 

4.4. 

L: Tilf. t. Dan 1-9.15-17.19-30.33-62 eller Tilf. A t. Dan 1-3.41c-62  

V: Sl 23,1-6 Ev: Joh 8,12-20 

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig 

Tirsdag 

5.4. 

L: 4 Mos 21,4-9 V: Sl 102,2-3.16-21 Ev: Joh 8,21-30 

Herre, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig 

Onsdag 

6.4. 

L: Dan 3,14-21. Tilf. B t. Dan 26. 3,24-25.28 V: Tilf. B t. Dan 29-33  

Ev: Joh 8,31-42 

Lovprist og ophøjet til evig tid 

Underfulde er dine gerninger, Herre 

Torsdag 

7.4. 

L: 1 Mos 17,3-9 V: Sl 105,4-9 Ev: Joh 8,51-59 

Evigt husker Herren på sin pagt 

Fredag 

8.4. 

L: Jer 20,10-13 V: Sl 18,2-7 Ev: Joh 10,31-42 

I min nød råbte jeg til Herren, og han hørte mig 

Lørdag 

9.4. 

L: Ez 37,21-28 V: Sl Jer 31,10-12b.13 Ev: Joh 11,45-57 

Han vogter os som hyrden sin hjord 

Søndag 

10.4. 

PALMESØNDAG, (II PS) 

Palmeprocessionen: Luk 19,28-40  

1.L: Es 50,4-7 V: Sl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24 2.L: Fil 2,6-11 

Ev: Luk 22,14–23,56 eller 23,1-49 

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? 

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 
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