
      
   

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 

 

Lyt til den gode hyrde  
 
JOHANNESEVANGELIET skiller sig ud fra de tre andre evangelier i 

Det Nye Testamente. Det er ikke så fortællende, men er snarere en lang 

refleksion over Jesu liv og lære, og det bringer os på den måde tæt på 

disciplene.  

Det gælder ikke mindst i de 

tekster, der læses i kirken her 

lige efter påske, og hvor man 

kan mærke, at disciplene har 

det ligesom andre mennesker, 

der har mistet en, de holdt af. 

De befinder sig stadig i en 

form for ingenmandsland, 

men sammen prøver de at se 

tilbage og forstå betydningen 

af det, der skete.  

Meget af det forstod de ik-

ke, da det foregik. Nu, der-

imod, ser de alting i lyset af opstandelsen, og efterhånden får hver enkelt 

lille begivenhed ny betydning. Ja, man kan næsten høre dem sidde og sige 

til hinanden: "Kan I huske festen for genindvielsen af templet? Kan I hu-

ske, da Jesus gik rundt på tempelpladsen, og jøderne kom og spurgte ham, 

om han virkelig var den mand, som Gud ville sende til mennesker: 'Hvis 

du er Kristus, så sig os det ligeud'."  

Det var et godt spørgsmål. Men Jesus svarede ikke på det. I stedet henvi-

ste han til de gerninger, han havde gjort, som for dem, der troede, var tegn 

på, at han var Kristus og et med Gud; men for dem, der ikke troede, var de 

samme tegn tomme og tvetydige. Derfor var troen afgørende. For disci-

plene. Og for os.  

Troen begynder med, at vi hører hans stemme, og det er, hvad hele det 

afsnit, søndagens evangelium er taget fra, handler om. "Jeg er den gode 

hyrde", siger Jesus, og de, der hører ham til, hører hans stemme, han kal-

der dem ved navn og sætter sit liv til for dem.  

 
4. søndag 

i påsken 

2022 C 

 

 

  

 Meditation 
 

GUD, i din evige visdom 

har du skabt mig 

i dit billede 

og elsket mig.  

 

Med den største omhu 

har du sørget for mig 

og altid været tro imod  mig. 

 

Med din uendelige velvilje 

har du fulgt mig 

og ledsaget mig på min vej. 

 

Med din guddommelige længsel 

har du ventet på mig 

og sluttet pagt med mig. 

 

brug i liturgien  

Med den største omhu 

har du sørget for mig 

Med din skabende kærlighed 

har du tegnet dine træk 

i mit hjerte. 

 

I din ubeskrivelige tålmodighed 

har du set bort fra mine svag-

heder 

og tilgivet mig min skyld. 

 

Med din grænseløse godhed 

er du gået ind for mig 

og skænket mig din fortrolig-

hed. 

 

Med forundring i hjertet 

står jeg foran dig 

og siger dig tak - 

trofaste Gud! 
 
Paul Weismantel 

 



Søren Kierkegaard skriver i et af sine sidste værker, at tilværelsens alvor 

er, at "Du er sat i en verden, hvor den stemme, der kalder dig ad den rette 

vej, taler ganske sagte, mens tusinde stemmer udenfor og i dig taler højrø-

stet nok om lige det modsatte". Han kalder den stemme for evighedens 

stemme.  

Det er alvorlige ord. Og det er svært at høre Jesu stemme, når man høj-

røstet diskuterer, hvordan dette eller hint nu skal forstås. Men nåden er, at 

den lyder klarest, når vi trænger mest til at høre den. Som da disciplene 

sad i deres sorg og huskede, at han elskede dem. Som da Maria Magdale-

ne gik ud til graven påskemorgen og grædende ledte efter ham, der havde 

været hendes liv og hendes kærlighed.  

Da kaldte han hende ved navn, og hun svarede og gjorde det, han ville 

have hende til, nemlig at forkynde opstandelsesbudskabet til håb og glæde 

for alle, der vil høre og tro det.  
AF LISBETH SMEDEGAARD  

ANDERSEN  

 
  

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

8. 5. 

4. søndag i påsken (IV Ps) 

1.L: ApG 13,14.43-52 V: Sl 100,2-3.5 2.L: Åb 7,9.14b-17  

Ev: Joh 10,27-30 

Vi er hans folk og den hjord, han vogter 

Kollekt til bispedømmets teologistuderende 

Mandag 

9. 5. 

L: ApG 11,1-18 V: Sl 42,2-3;43,3-4 Ev: Joh 10,1-10 

Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud 

Tirsdag 

10. 5. 

L: ApG 11,19-26 V: Sl 87,1-7 Ev: Joh 10,22-30 

Lovsyng Herren, alle I folk 

Onsdag 

11. 5. 

L: ApG 12,24-13,5 V: Sl 67,2-3.5-6.8  Ev: Joh 12,44-50 

Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene skal takke dig 

Torsdag 

12. 5. 

Pancratius, martyr (†304) 

L: ApG 13,13-25 V: Sl 89,2-3.21-22.25.27 Ev: Joh 13,16-20 

Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt 

Fredag 

13. 5. 

Vor Frue af Fatima 

L: ApG 13,26-33 V: Sl 2,6-11 Ev: Joh 14,1-6 

Du er min søn, jeg har født dig i dag! 

Lørdag 

14. 5. 

Mattias, apostel (f) 

L: ApG 1,15-17.20-26 V: Sl 113,1-8 Ev: Joh 15,9-17 

Herren sætter ham blandt sit folks fyrster 

Søndag 

15. 5. 

5. søndag i påsken (I Ps) 

1.L: ApG 14,21b-27 V: Sl 145,8-13 2.L: Åb 21,1-5a  

Ev: Joh 13,31-33a.34-35 

Jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid, min Gud og min konge 

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: sanktannaekirke@katolsk.dk 
 

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk/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 

 

Til evangeliet Joh 10,11-18 

 
Søndagens evangelium er sikkert en af de tekster, der er 
mest kendt og hyppigt anvendt i kristne kredse. Jesus 
sammenligner sig selv med en hyrde, der sætter alt - 
selv livet - ind for sine får.  
Dette billede illustrerer Guds omsorg for os mennesker 
og Jesu hengivenhed i Guds vilje. Samtidig er det en 
programerklæring, for hyrden har ‘andre får som ikke 
hører til Israels hus’. De andre får er hedningerne, som 
det var apostlenes opgave at bringe det glade budskab, 
så der kunne blive én hjord og én hyrde for denne hjord. 

Hver torsdag i maj måned 
kl. 17.00 majandagt 

i forbindelse med aftenmessen. 
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