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Alle søndage: 

Kl.  8.30 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 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Glæd jer alle i Herren på festen for den saligste 

jomfru Marias optagelse i Himlen. 

Himlens engle glæder sig med os og lovpriser Guds Søn. 

 

I det 5. årh. i Jerusalem og i det 7. årh. i Rom fejrede man den 15. august 

‘Marias bortgang’. I det 8. årh. fik festen et andet navn, idet man herefter 

kaldte den ‘Den hellige Marias optagelse (i himlen)’. Det var derfor en 

konsekvens af flere århundreders opfattelse, da Pius XII den 1. novem-

ber 1951 deklarerede dogmet om Marias optagelse i himlen:  

   ' ...den ubesmittet undfangne, stadigt forblevne jomfru,  

 Gudsmoderen Maria er - efter at have fuldendt sit 

 jordiske levnedsløb - med sjæl og legeme blevet optaget 

  i den himmelske herlighed'.  

   Jomfru Maria var den første til at følge sin søns udvikling og bibringe 

ham forståelse for de hellige skrifter og den jødiske tradition med alle 

dens beretninger og forventninger. Hun var med ham på hans vandringer 

- lige til det sidste. Hun var så at sige den første kristen, og hendes livs-

fællesskab med Messias var af en ganske særlig karakter og dybt foran-

kret. Livsfællesskabet med Messias gav hende del i Guds virkelighed - i 

det evige liv, og selv om hun skulle dø - sådan som alle mennesker skal 

dø og Messias døde - så er døden ikke det endelige punktum, for livet 

går videre - blot i Guds virkelighed. 

   Maria er derfor prototypen på en kristen, ikke blot i sit liv, men også i 

sin død, for hun er optaget i Guds herlighed, sådan som enhver kristen 

vil blive optaget i Guds herlighed. 

   Dogmet siger intet om, hvordan, hvor eller hvornår Maria døde. Dog-

met siger heller ikke noget om en tom grav eller om måden, hvorpå hun 

blev optaget i himlen. Det eneste dogmet siger, er, at Maria - sådan som 

alle, der har livsfællesskab med Messias - ikke skal tilintetgøres, men 

ved deres død vil indgå i Guds evige herlighed med hele deres person. 

   Når vi derfor fejrer Marias optagelse i himlen, fejrer vi med andre ord, 

at vi ‘tror på kødets opstandelse og det evige liv’. 

 20. 

alm. uge 

2007 

Festen for  

Marias Opta-

gelse i Himlen 

2017 

 

Velsignelse af urterne 
 

Herre, vor Gud,   

du har hævet Maria over alle skabninger  

og optaget hende i Himlen.   

På hendes fest takker vi  dig  

for alle skabningens vidundere.  

Gennem lægeurterne og blomsterne  

skænker du os sundhed og glæde.  

Velsign + disse urter og blomster.  

De husker os på din herlighed  

og dit livs rigdom.  

Sænk os på Marias forbøn din sundhed.  

Lad os nå til  det evige fællesskab med dig  

og istemme hele skabningens lovsang,  

som priser dig  

ved din Søn, Jesus Kristus,  i  evighed. Amen.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollekt, søndag, den 13. august 

dansk gruppe:    kr. 1.448,50       polsk gruppe:  kr. 4.930,50 

engelsk gruppe  kr. 4.640,00   MobilePay +45 27 65 10 69 

Liturgisk kalender 

Søndag 

20. 8. 

JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN, (h) (IV Ps) 

1.L: Åb11,19a; 12,1-6a.10ab V: Sl 45,10-12.16.  

2.L: 1 Kor 15,20-27a Ev: Luk 1,39-56 

Dronningen står ved din højre side, smykket med ofirguld 

Mandag 

21. 8. 

Pius X, pave (†1914)(m) 

L: Dom 2,11-19 V: Sl 106,34-37.39-40.43-44 Ev: Matt 19,16-22 

Husk os, Herre, i nåde mod dit folk 

Tirsdag 

22. 8. 

Jomfru Maria, vor Dronning (m) 

L: Es 9,1-6 V: Sl 113,1-2.3-4.5-6.7-8  Ev Luk 1,26b-38 

Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig tid! 

Onsdag 

23. 8. 

L: Dom 9,6-15 V: Sl 21,2-7 Ev: Matt 20,1-16 

Herre, over din styrke glæder kongen sig 

Torsdag 

24. 8. 

Bartholomæus, apostel (f) 

L: Åb 21,9b-14 V: Sl 145,10-13ab.17-18 Ev: Joh 1,45-51 

Dine hellige, Herre, kundgør dit riges strålende herlighed 

Fredag 

25. 8. 

L: Ruth 1.3-6.14b-16.22 V: Sl 146,5-10 Ev: Matt 22,34-40 

Pris Herren, min sjæl! 

Lørdag 

26. 8. 

L: Ruth 2,1-3.8-11;4,13-17 V: Sl 128,1-5 Ev: Matt 23,1-12 

Se, sådan velsignes den mand, der frygter Herren 

Søndag 

27.8. 

21. almindelige søndag (I Ps) 

1.L: Es 22,19-23 V: Sl 138,1-3.6.8bc 2.L: Rom 11,33-36  

Ev: Matt 16,13-20 

Herre, din trofasthed varer til evig tid, opgiv ikke dine hænders værk!  

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  

 

 

 
Som tegn på vort håb blomstrer 

urterne i Guds apotek 
 

At samle urter, fortrinsvis læge- og krydderurter, og 

bringe dem til Kirken for at få dem velsignet i for-

bindelse med festen for Marias optagelse i Himlen er 

ældgammel katolsk skik. Rupert Berger skriver her-

om i sin bog HEUTE SEGNEN, Werkbuch zum Be-

nediktionale, bl.a.: »Den kristne har sine rødder 

dybt plantet i jorden, også når han fejrer forløsnin-

gen: han takker om søndagen ikke alene Forløseren, 

han takker også Skaberen, der ikke lader sit værk i 

stikken, men kalder til nyt liv i Kristus. Han bringer 

skaberværkets gaver, brød og vin, jordens frugter, 

for at Skaberen kan fylde dem med det nye liv, op-

standelsens og den kommende verdens liv. I vor be-

vidsthed er søndagens karakter som skabelsens dag 

trådt stærkt tilbage for dens betydning som nyska-

belsens dag, opstandelsens og frelsens. Det er derfor 

nyttigt, hvis man den 15. august på festdagen for 

Marias optagelse i Himlen gennem velsignelsen af 

de vilde urter lader skaberværkets gode gaver ud-

trykkeligt komme til syne i gudstjenesten og således 

gør menigheden eftertrykkeligt bevidst herom.« 
Vi mener, at nutidsmennesker i høj grad har brug for at føle 

»duften af Guds ånde«. Og i hvert fald har vor tids mennesker 

behov for at blive mindet om, at man ikke kan elske Skaberen 

og samtidigt misbruge skaberværket. 
Juni 1990. Liturgisk Sekretariat.  
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