
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 
 

Kl. 08.30 dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 
 

Hverdage: 
 

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 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Kollekt, søndag, den 28. maj 

dansk gruppe:    kr. 1.616,00          polsk gruppe: kr. 3.372,00 

engelsk gruppe  kr. 3.684,00           MobilePay +45 27 65 10 69 

 

 

 

 
 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  
      
ordet  
 

"Vi hører dem tale om Guds  

storværker på vore egne  

tungemål."  
Ap.G. 2, 11  

 

 

Hovedpersonen i filmen "De andres liv" (2006) er Stasiagenten Gerd Wies-

ler, hvis opgave det bliver at holde et vågent øre med forfatteren Georg 

Dreymann og hans kæreste. Dreymann er mistænkt for at samarbejde med 

vestlige kunstnere, og for at få dette bekræftet har Stasi anbragt mikrofoner i 

Dreymanns lejlighed. Wiesler anbringes nu på et loftsværelse lige over 

Dreymanns lejlighed, og nu skal han så lytte sig ind til, hvad der foregår i 

lejligheden og skematisk notere, hvad han gennem mikrofonerne hører. Nede 

fra lejligheden udgår der ord og toner, som åbner en helt ny verden for Wies-

ler. Han hører musik, som han aldrig har hørt før, samtaler, der handler om 

kærlighed, omsorg og glæde. Og han røres af det og forandres. Forandringen 

sker i hans hjerte. Og nu sker der noget med de rapporter, som han indleverer 

til Stasis hovedkvarter. Før var de nøgterne opsummeringer, men nu bliver 
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Det store bud 

Når vi hører ordet 'næstekærlighed', tænker vi på beretningen om 

den barmhjertige samaritaner eller på enker, forældreløse børn, 

fattige, nødlidende og mennesker i Den tredje Verden. Næstekær-

lighed er i vor bevidsthed blevet indskrænket til at omfatte fattig-

hjælp og nødhjælp. Denne indsnævring af begrebet må vi se at 

overvinde, for næstekærlighed har at gøre med hele mennesket og 

ikke blot med mennesket, når det befinder sig i en nødsituation. 

Alle vore forpligtelser over for næsten kan man sammenfatte i 

dette: At skabe glæde. 
Gerhard Anders 



de rørende og sandfærdige fortællinger om "de andres liv", om, at et andet liv 

er muligt.  

For at blive i billedet kan vi sige, at vores virkelighed er, at vi er dem, der 

sidder og lytter os ind til, hvad der sker ude i den store verden, at det er os, 

der skal rapportere om hverdagen. Umiddelbart vil vi ganske givet notere, at 

det er bøvlet og besværlighederne, ævlet og kævlet, der fylder. For sådan er 

hverdagen. Fyldt med dårlige nyheder.  

Men pinse i overført betydning er så, at vi pludselig bag det alt sammen hø-

rer og erfarer noget andet, hører og erfarer, hvad der også sker i livet. At no-

get rører hjertet "så hårdt som fjeld". Dette "noget" er Ånden, som gør begre-

ber som glæde, taknemmelighed, forundring og forventning forståelige. At 

afrapportere det er "kirke", at gøre det forståeligt i opdragelse og oplysning er 

"kirke", for da vil andre sige, "at vi hører dem tale om Guds storværker på 

vore egne tungemål".  
Ole Juul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

4.6. 

PINSEDAG (h)(I PS)  

1.L: ApG 2,1-11 V: Sl 104,1ab.24ac.29bc-31.34 2.L: 1 Kor 12,3b -

7,12-13 Ev: Joh 20,19-23 

Herre, send din ånd; gør jorden ny! 

Mandag 

5.6. 

Bonifatius, biskop og martyr (†754)(m)  

L: Tob 1,3; 2,1b-8 V: Sl 112,1-6 Ev: Mark 12,1-12 

Lykkelig den, der frygter Herren 

Tirsdag 

6.6. 

L: Tob 2,9-14 V: Sl 112,1-2.7-9 Ev: Mark 12,13-17 

Den retfærdiges hjerte er trygt i tillid til Herren 

Onsdag 

7.6. 

L: Tob 3,1-13.16-17 V: Sl 25,2-9 Ev: Mark 12,18-27 

Jeg længes efter dig, Herre 

Torsdag 

8.6. 

Jesus Kristus - Den evige Ypperstepræst (f) 

L: 1 Mos 22,9-18 eller Hebr 10,4-10 V: Sl 40,7-11.17  

Ev: Matt 26,36-42 

Se, jeg er kommet, Herre, for at gøre din vilje 

Fredag 

9.6. 

Efræm Syrer, diakon og kirkelærer (†373) 

L: Tob 11,5-17 V: Sl 146,2.6c-10 Ev: Mark12,35-37 

Min sjæl, lovpris Herren 

Lørdag 

10.6. 

L: Tob 12,1.5-15.20 V:Sl  Tob 13,2.6bcd Ev: Mark12,38-44 

Lovet være Gud, som lever i evighed 

Søndag 

11.6. 

DEN HELLIGE TREFOLDIGHEDS FEST (h)(II PS)  

1.L: 2 Mos 34,4b-6.8-9 V: TilfDan B (Dan 3) 52a.54a.55a.56a  

2.L: 2. Kor 13,11-13 Ev: Joh 3,16-18 

Lovprist og ophøjet til evig tid 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12   de øvrige dage efter aftale 

Telefon: 3258 4102   
E-mail: info@sanktannaekirke.dk 

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk 

Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach  tlf:  3286 0725   mobil: 2765 1069 

Øvrige præster:  

for engelsktalende 

p. Andrzej Szorc tlf.  3286 0727    mobil: 9119 9793 

for Polakkerne  

p. Slawek Romanowski  tlf.  3286 0723    mobil: 5026 3554 

 

 

Pinse i dag 

 

Med pinsen dengang begyndte virkelig en ny etape…Efter Guds indgri-

ben ved Jesus, der var begrænset af tid og rum, fulgte Guds indgriben 

ved Helligånden, hvorved Gud i tid og rum blev og forbliver allesteds 

nærværende og allesteds virksom. 

 Herrens Ånd opfylder jorden, synger vi i liturgien. Helligånden 

kan man ikke komme udenom. På en måde, der ikke kan bevises, men 

dog erfares, virker den i hele Guds folk, i alle, som hører den, i alle, som 

den indfører i hele sandheden, i alle, som den i vanskelige situationer vil 

sige, hvad de skal gøre. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at høre beret-

ningen om pinsen dengang. Liturgi er ikke kun erindring, men en aktua-

lisering. Liturgi vil lade os erfare 

 

pinsen i dag. 
 

Walbert Bühlmann 

Det er ikke nok at reformere 
 

Når man ikke går ind på Guds mysterium og blot betragter kirken 

under en sociologisk synsvinkel, så har vi måske reformeret kir-

ken, men ikke fornyet den. Man kan ikke ustraffet lade hånt om 

troens fællesskab i Helligånden. 
Kardinal Suenens 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
http://www.stanneschurch.dk/

