
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 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

»Men I, hvem siger I, at jeg er?«  
 

Det var ved Cæsarea Philippi, at Jesus stillede det alvorlige samvittig-
hedsspørgsmål: Hvem tror I på? Hvordan forholder I jer til religion? 
Hvem er jeg set med jeres øjne? Men først ville han vide: »Hvem siger 
folk, at Menneskesønnen er?« Og han fik forskellige svar: En mente, at 
han var Johannes Døber, andre troede, at han var Elias, andre at han var 
Jeremias eller en eller anden profet. Men de svar var ikke nok for Jesus; 
han ville have deres personlige bekendelse: »Men I, hvem siger I, at jeg 

er?« 
Så melder Simon Peter, 
deres ordfører, sig: »Du er 
Kristus, den levende Guds 
søn.« Til det svar knyttede 
Jesus en forjættelse: Jesus 
sagde til ham: »Salig er du, 
Simon, Jonas' søn, for det 
har kød og blod ikke åben-
baret dig, men min fader i 
himlene. Jeg siger dig, at 
du er Peter, og på den 
klippe vil jeg bygge min 

kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig 
nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bun-
det i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« 
Der er mange, der har taget anstød over dette skriftsted og i vore dage 
måske mere end nogensinde. De afskriver både paven og biskopperne 
’nøglemagten’. De kritiserer Kirken som organisation. De er sure over 
kirkeskatten og bureaukratiet i Kirken, over cølibatet og ægteskabets 
uopløselighed. De skælder ud over Kirkens officielle holdning til fami-
lieplanlægning, abort, og at det kun er mænd, der kan blive præster. 
Ved al berettiget og uberettiget kritik overser man ofte, at Herren har 
bygget sin Kirke på en klippe; at han har sagt til Peter og de andre di-
sciple, at helvedes magter aldrig vil overvinde Kirken. Og endnu mere: 

21. alm. 

uge 

2008 

 

21. alm. 

søndag 2017 

Læseår A 

 

Meditation    forts. 
 

Du dømmer efter andre normer 

end vi mennesker. 

Du vurderer os ikke efter vor succes, 

men efter vore muligheder. 

Det er ikke vore præstationer, 

der tæller, 

men vor gode vilje. 

 

Hvor er det godt, 

at hos dig er der andet, 

der tæller 

end i denne verden - 

ellers ville vi for altid være fortabte. 
 

Efter Petrus Ceelen 

Til brug i liturgien 

 



alt for ofte glemmer folk, at Kirken ikke er et abstrakt begreb, men et 
fællesskab af troende, et fællesskab af alle, der forsøger at leve efter 
evangeliet. Og dertil tæller både hellige og syndere og de, der er under-
vejs. 
Måske skulle vi, der ofte stiller os kritisk over for Kirken, personligt 
stille os det spørgsmål: Hvem tror jeg Jesus er? Hvordan er mit forhold 
til Gud og hans budskab? Forskanser jeg mig bag dårlige undskyldnin-
ger, fordi jeg vægrer mig ved at leve et ægte kristent liv. Werner Ber-
gengruen sagde: ”Hvis man spørger mig, hvorfor jeg er blevet katolik, 
så svarer jeg: Fordi jeg fra naturens side er et katolsk menneske, hvis 
man spørger videre, siger jeg: Af kærlighed til Kirken, til sakramenterne 
og af kærlighed til helgenerne . . .” Sådan lyder en stor forfatters svar.  
Vi må alle selv finde vort eget svar på spørgsmålet: Hvem er Jesus? Jeg 
synes, at det er vigtigt, at vi lader vort hjerte svare, for ”Gud henvender 
sig ikke først til forstanden, men til hjertet” (Peter Wust). Romano 
Guardini siger, at nåde er når Gud henvender sig til et menneske. 

For dem, der henvender sig til Herren, er svaret ikke svært. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgisk kalender 

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! 

Mandag 

28. 8. 

Augustin, biskop og kirkelærer (†430)(m) 

L: 1 Thess 1,1-5.8b-10 V: Sl 149,1-6a.9b Ev: Matt 23,13-22 

Herren glæder sig over sit folk 

Tirsdag 

29. 8. 

Jøhannes Døberens Martyrium (m)  

L: Jer 1,17-19 V: Sl 71,1-6ab.15ab.17 Ev: Mark 6,17-29 

Min mund skal vidne om din retfærdighed 

Onsdag 

30. 8. 

L: 1 Tess 2,9-13 V: Sl 139,8-12 Ev: Matt 23,27-32 

Herre, du ransager mig og kender mig 

Torsdag 

31. 8. 

 L: 1 Tess 3,7-13 V: 90,3-4.12-14.17 Ev: Matt 24,42-51 

Mæt os med din godhed, så vi kan juble og glæde os 

Fredag 

1. 9. 

L: 1 Tess 4,1-8 V: Sl Sl 97,1.2b.5-6.10-12 Ev: Matt 25,1-13 

I retfærdige, glæd jer i Herren 

Lørdag 

2. 9. 

L: 1 Tess 4,9-11 V: Sl 98,1.7-9 Ev: Matt 25,14-30 

Herren kommer for at holde dom over folkene med retskaffenhed 

Søndag 

3. 9. 

22. almindelige søndag (II Ps) 

1.L: Jer 20,7-9 V: Sl 63,2-6.8-9 2.L: Rom 12,1-2 Ev: Matt 16,21-27 

Min sjæl tørster efter dig, Herre min Gud. 

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:  

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

 

Kollekt, søndag, den 20. august 

dansk gruppe:    kr. 2.188,50       polsk gruppe:  kr. 6.779,00 

engelsk gruppe  kr. 3.127,00   MobilePay +45 27 65 10 69 

 

Meditation 
 

Herre, vor Gud! 

Intet menneske har set dig. 

Ingen véd, hvor du er; 

men for mig er du 

den, der er helt anderledes, 

end det, jeg kender. 

 

Du ser alt med andre øjne 

end vi mennesker. 

Du lader dig ikke forblænde 

af strålende facader. 

Du ser ind i hjertet. 

Du har øje for dét, 

som vi ikke ser. 

Du værdsætter dét, 

der ikke ser ud af noget - 

dét, vi så let overser. 
 

Store ord og skønne taler 

gør ikke indtryk på dig. 

Du hører dét, 

der forbliver usagt. 

Du lægger øre til dét, 

som vi ikke kan få sagt. 

De stumme og de umælende 

lytter du til. 
 

fortsætter næste side 
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