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Christus mansionem              

benedicat 

Kristus velsigne huset 20-C-M-B-16 

         Efter Jesu fødsel træder de tre konger sam-

men med hyrderne ind i den kristne beretning 

(Matt.2.2.). Men i vor tid har vi - bortset fra jule-

dagene, hvor de optræder som staffage i eller 

omkring julekrybben - resten af året gemt dem 

væk! Kirkeligt tager vi dem frem og fejrer dem 6. 

januar. 

        Måske er det en tanke værd at puste lidt af 

det støv, der har sænket sig over dem resten af 

året, helt væk. 

Hvem og hvad var de egentlig? 

        De har antagelig været videnskabsmænd: 

Astronomer. En videnskab der var højt udviklet 

før og omkring vores tidsregnings begyndelse. De 

har set et nyt himmelfænomen og begiver sig ud 

for at følge det – altså ”de påtager sig et stykke 

astronomisk videnskabeligt arbejde”, ville vi vel 

kalde det i dag. De har påtaget sig en opgave. 

Hvem og hvad har givet dem denne opgave? Skal 

vi tale religiøst, må svaret naturligvis være: Gud 

har kaldet dem.          

        At de var konger, at de var tre, at man kend-

te deres navne… er kommet til langt senere. Og 

efterhånden er de ”skrumpet ind” til staffage 

omkring julekrybben.     

       Men, men, men.. de har været den tids vi-

denskabsmænd med lang erfaring og høj uddan-

nelse.  

 

 

De er i Det gamle Testamente omtalt flere år-

hundreder tidligere, (Salme 72.10, Es. 60.6). De 

har fået et kald, eller sagt på mere moderne 

dansk: De har set en opgave, et projekt. Hvem 

har givet det kald på netop det tidspunkt og net-

op det sted? En guddommelig indskydelse, et 

spørgsmål der skulle besvares. Den opgave har de 

påtaget sig. 

        Erfaringer er gennem årtusinder blevet til vi-

den, og den viden blev skrevet ned… måske gemt 

og glemt og årtusinder senere blevet brugt i an-

den sammenhæng! 

        Sådan er det gået med beretningen om de 

tre stjernetydere, de vise mænd, som er blevet 

omtalt som konger, og som med tiden indgik i 

den jødiske religion, der igen indgik i de kristne 

beretninger, der også lever i vor tid. 

     Beretningen har fået sin faste plads i den ka-

tolske kalender, og vi bruger den i ugerne først i 

kirkeåret: I januar. 

      I stedet for at gemme dem væk, kan vi måske 

lære af den tids videnskabsmænd. Lad os betrag-

te den verden, vi lever i. Lad os påtage os de op-

gaver, som vor tid byder på. Vi beder Fadervor 

om at få vort dagli-

ge brød. Det bør ik-

ke blot være et øn-

ske om tre måltider 

om dagen. Vort dag-

lige brød er også de 

opgaver, som ver-

den har brug for!       

                                                                             

p. Wieslaw Podlach - sognepræst                                    

Nr. 1 januar – februar 

–  marts - april 2016 
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Forvaltningsrådet 

2015 begyndte som et vanskeligt år for hele me-
nigheden. På grund af omstrukturering blandt 
Redemptoristerne måtte vi sige farvel til både Fr. 
Benny og Fr. Joe. Til gengæld har det været en 
fornøjelse at byde p. Andrzej (p. Andrew) vel-
kommen. 

På trods af mange udfordringer har Forvaltnings-
rådet haft held i at styrke de tre sproggruppers 
forståelse af fællesskab og budskabet:                      
3 sproggrupper, 1 menighed! 

Denne succes er ikke Forvaltningsrådets alene, 
men skyldes absolut de mange dygtige ledere, ka-
teketer og frivillige, som har stået i spidsen for el-
ler deltaget i diverse arrangementer afholdt i me-
nigheden igennem de sidste tolv måneder.. store 
som små. 

Der skal lyde en kæmpe TAK TIL ALLE for jeres 
indsats i vores menighed! 

På vegne af hele Forvaltningsrådet ønskes I og je-
res familier en rigtig Glædelig Jul og et velsignet 
Nytår. 

John Paul Houston – formand 

Portræt af fr. Sigurd Sverre Stangeland 

Mit navn er Sigurd Sverre Stan-
geland, og jeg er præstestude-
rende (seminarist) for Køben-
havn katolske bispedømme.  

 
Indtil nu har jeg gennemført fire år af uddannel-
sen til præst. Jeg tilhører seminaret "Germani-
cum-Hungaricum" i Rom og studerer ved Grego-
riana. Men dette år (2015-2016) er jeg i praktik 
her i St. Annæ menighed. I tillæg har jeg opgaver 
uden for menigheden, såsom arbejde blant 
de udenlandske katolske studerende i Køben-
havn, planlegning av valfarter og mere til.  
 
Jeg er norsk, og opvokset i havnebyen Hau-
gesund. I Norge har jeg en broder og tre sø-
stre. Jeg var tidligere officer i det norske fly-
vevåben med grad av major. Senere tog jeg 
doktorgrad i historie, og var i nogle år fore-
læser i moderne tysk historie ved universitet 
i Trondheim (NTNU). 

Jeg trives godt her i St. Annæ, og glæder mig til at 
blive kendt med jer. 

 
 

Menighedens fasteretræte 2016 
Ved p. Ciaran O’Callaghan, irsk redemptoristpræst:  

Søndag den 14. februar 2016 kl. 8.30 og kl. 10 på 

dansk.                                                                                      

Mandag den 15/2 kl. 18.                                                 

Tirsdag den 16/2 kl. 18.                                                  

Onsdag den 17/2 kl. 18 på engelsk                                 

Søndag den 21/2 kl. 8.30 og 10 på dansk.                    

Alle er velkomne! 

JUBELÅRSVALFART TIL ODENSE                                    

LØRDAG D. 13. FEBRUAR 2016                                          

– mere information følger! 

 

AKTIVITETSGRUPPEN 

            

Aktivitetsgruppen har åbent hver 

torsdag fra kl. 12.00 -16.00 i ”Den lil-

le sal” i præstegården. Vi fremstiller 

forskellige håndarbejder, som sælges 

dels til fordel for sognets arbejde og 

dels til fordel for Vincentsgruppernes 

arbejde.  

Til menighedens adventsfest havde vi 

et godt salg, men vi sælger også af 

vores håndarbejder i åbningstiden 

om torsdagen. Så kik ind! 

Det er ingen tvang at lave håndar-

bejde. Man må gerne bare komme 

og nyde det sociale samvær. 

Vi drikker kaffe/te ca. kl. 14, og det 

koster 10 kr. 

Alle er hjertelig velkommen. B.A. 

Vi mødes i den lille sal hver torsdag 

mellem 12 og 16 
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SOGNEKALENDER 2016 

JANUAR 
 
Fredag d. 1. januar: Nytårsdag  
Festen for Maria, Gudsmoder 
Festmesse kl. 14.00  

NB!  Ingen messe om formiddagen. 

 
Søndag d. 3. HERRENS ÅBENBARELSE 
Messe kl. 8.30. Festmesse kl. 10.00 
 
Fredag d. 8. Jesu Hjerte Fredag.  
Kl. 17.00 messe med sakramental velsignelse. 
Kl. 18.30 messe på polsk, derefter vågenat. 
 
Søndag d. 10. HERRENS DÅB 
Messe kl. 8.30 Festmesse kl. 10.00 
 
Søndag d. 17. 2. Alm. Søndag 
Messe kl. 8.30. Højmesse kl. 10.00 
 
Søndag d. 31. ANSGAR, bispedømmets 
værnehelgen. Festmesse kl. 10.00 
 
FEBRUAR 
 
Fredag d. 5. Jesu Hjerte Fredag.  
Kl. 17.00 messe med sakramental velsignelse. 
Kl. 18.30 messe på polsk, derefter vågenat. 
 
Søndag d. 7. HERRENS FREMSTILLING l 
TEMPLET:  Kyndelmisse  
Festmesse kl. 10.00 med lysindvielse og procession. 
Alle er velkomne til at medbringe  
lys til indvielse. – efter messen meddeles Blasi-
usvelsignelse. 
 
Onsdag d. 10. ASKEONSDAG. Faste- og 
abstinensdag. Messe kl. 8.00 og kl. 18.30  
KONCELEBRERET MESSE for alle sprog-
grupper med uddeling af askekors. 
 
HVER FREDAG l FASTETIDEN Korsvejsandagt  
kl. 17.00 og derefter aftenmesse. 
 
Søndag d. 14. 1. SØNDAG I FASTEN 
Messe kl. 8.30. Højmesse kl. 10.00 
 
MARTS 
 
Fredag d. 4. Jesu Hjerte Fredag.  
Kl. 17.00 Korsvejsandagt efterfulgt af aftenmes-
sen med sakramental velsignelse. 
Kl. 18.30 messe på polsk, derefter vågenat. 
 
Lørdag d. 19. JOSEF, Jomfru Marias brud-
gom. Messe kl. 8.00 
 
Søndag d. 20. PALMESØNDAG 

Kl. 8.30 Morgenmesse og kl. 10.00 HØJMESSE 
med Palmevielse og procession.  
 
DEN STILLE UGE 
 
Tirsdag d. 22. TIRSDAG I DEN STILLE UGE 
Messe kl. 17.00 i Domkirken, Skt. Ansgar Kirke. 
Indvielse af de hellige olier.  
Messen kl. 17.00 i kirken bortfalder. 
 
Torsdag d. 24. SKÆRTORSDAG 
kl. 17.00 KONCELEBRERET MESSE for alle 
sproggrupper. Derefter tilbedelse til kl. 20.00. 
 
Fredag d. 25. LANGFREDAG 
Faste- og abstinensdag 
kl. 15.00 LANGFREDAGSLITURGI 

Lørdag d. 26. PÅSKELØRDAG. 
Kl. 20.00 PÅSKENATTENS liturgi og derefter 
reception i Skt. Klemens Salen. 

Søndag d. 27. PÅSKESØNDAG. 
HERRENS OPSTANDELSE.  
Ingen morgenmesse kl. 8.30;  
Kl. 10.00 FESTMESSE. 

Mandag d. 6. PÅSKEMANDAG. 
Ingen morgenmesse kl. 8.30  
kl. 10.00 HØJMESSE. 
 
APRIL 
 
Fredag d. 1. - FREDAG I PÅSKEUGEN - 
Jesu Hjerte Fredag   
Kl. 17.00 messe med sakramental velsignelse. 
Kl. 18.30 messe på polsk, derefter vågenat. 
 
Søndag d. 3. HVIDE SØNDAG  
- Guds Barmhjertigheds søndag - 
kl. 10.00 Børnenes 1. hl. Kommunion. 
Derefter reception i Skt. Liguori Salen. 
 
Mandag d. 4. HERRENS BEBUDELSE 
Festmesse kl. 8.00. 
 
Søndag d. 10. 3. SØNDAG l PÅSKEN  
Messe kl. 8.30. Højmesse kl. 10.00 – under messen 
meddeler Biskoppen Firmelses Sakramente.  

 
Begravelse 

Martin Ryoms Bedemandsforretning 
Lykkesholms Allé 9A, 1902 Frederiksberg C 

          Tlf: 3929 6008  Mobil: 2972 6008 
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Præsterne 
Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach  

Tlf: 32 86 07 25 Mobil: 27 65 10 69 

E-mail: wpodlach@wp.pl 

 

Præst for engelsktalende:  

p. Andrej Szorc 

Tlf. 32 86 07 27 Mobil: 91 19 97 93 

 

Præst for polakkerne:  
p. Leszek Kapusta  

Tlf: 32 8607 24  Mobil: 26 50 30 12 

E-mail: lks210@wp.pl  

 

Formand for forvaltningsrådet:  

John Paul Houston Mobil: 53 61 05 52 

E-mail: houston-clan@hotmail.com 

 

Faste messetider:  

Mandag kl. 08.00 

Tirsdag kl. 17.00  med vesper 

Onsdag kl. 08.00 

Torsdag  kl. 17.00  med novene 

Fredag kl. 17.00 

Lørdag kl. 08.00  med laudes 

Lørdag kl. 16.30  engelsk med novene 

Lørdag kl. 18.30  polsk 

 

Alle søndage: 

Kl. 08.30 DANSK 

Kl. 10.00 DANSK HØJMESSE 

Kl. 12.00 POLSK 

Kl. 17.00 ENGELSK 

 

 

Døbte  
 

William Max. Hacinas 25-07-2015                                                                                          

Cataleya Cajes Pedersen 01-08-2015                                                                                              

Matteo Cajes Pedersen 01-08-2015                                                                                                      

Roydon Lobo  15-08-2015                                                                               

Valentino Nphat S.Menedez  15-08-2015                                                                                             

Francis Leonhardt Mendoza 15-08-2015                                                                                                

Adam Metheus Heide 05-09-2015                                                                                                  

Raffoul Matheo 15-11-2015                                                                                                  

Tristan Samin-Fehrenkamp 26-09-2015                                                                                                         

Jordan Cruz Mc’Poland 26-09-2015                                                                                                           

Mila del Valle  17-10-2015                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kucas Simon Cwikla 24-10-2015                                                                                           

Leonora Gunhild Holm 21-11-2015                                                                                                

Daniel Tomiak-Prusewicz 21-11-2015 

Viede   

27-06-2015  Bettina og Henrik Wain Mersebak 

15-08-2015  Elisabeth Czajkowski Jørgensen og  

                       Dan Lundgaard Jørgensen 

19-09-2015   Tanja Jensen og Stefan Zaconne Clausen 

17-10-2015   Jo Ann Agpaoa Valdez og Randy Caraan  

                        Magpanty                         

 

 
 

Døde 

01-08-2015 Lucina Nielsen  83 år                                                                                                                    

15-11-2015 Karl William Rode 89 år                                                                                                      

19-11-2015 Lilian Esther Rasmussen 88 år                                                                                                         

22-11-2015 Ingelore Birgitte Jensen 80 år 

De hvile i Guds fred!       

   

 

Udgivet af Skt. Annæ Kirkes katolske menighed 

Hans Bogbinders Allé 2, 2300 København S. 

 

Redaktion:  

P. Wieslaw Podlach (ansvarshavende)  

og Bjarne Ackey. 

Sognekontor 
Hans Bogbinders Allé 4, 2300 København S 

Onsdag & torsdag kl. 10.00 – 12.00 eller efter aftale 

Giro 815-3442 Skt. Annæ Kirke               Bank: Reg.nr. 0106 Kontonr.: 8200-006-985 

E-mail: info@sanktannaekirke.dk               Hjemmeside: www.sanktannaekirke.dk
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