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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 
 

 

Evangeliet om forklarelsen på bjerget bringer Kristi herlighed for 

vore øjne, foregriber opstandelsen og forkynder menneskets gud-

dommeliggørelse. Kirken bliver klar over, at Kristus leder det lige-

som apostlene Peter, Jakob og Johannes til ”et højt bjerg, hvor de var 

alene” (Mat 17,1) for at det atter i Kristus, som hans brødre og søstre, 

kan modtage Guds nådegave: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg 

fundet velbehag. Hør ham!” (Mat 17,5). Det er en opfordring til at 

trække sig fra den støjfyldte hverdag for at fordybe sig i Guds nær-

vær. Han ønsker at skænke os et Ord hver dag, som gennemtrænger 

vor ånds dybder – dér, hvor vi kan skelne mellem godt og ondt (jf. 

Heb 4,12) – for at styrke vor vilje til at følge Herren”. 

Pave Benedikt XVI. 

 

Kollekt, søndag, den 30. juli 

dansk gruppe:    kr. 1.706,00  polsk gruppe:  kr. 4.910,00 

engelsk gruppe  kr. 2.679,50   MobilePay +45 27 65 10 69 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  

 

Om at bryde op og give slip 

Der er to aspekter, der spiller en stor rolle i vort liv. To, som næsten synes 

at have et samspil: at bryde op og at give slip. Abraham er et godt eksempel 

i Det Gamle Testamente. Han bliver opfordret til at forlade sit land, flytte 

ud til det usikre, at give slip på det gamle og vende sig mod det nye. 

Det var et opbrud uden forsikring om at kunne vende tilbage, uden at vide, 

hvad det fremmede ville byde ham. Et opbrud, ja, men i fuld tillid til ham, 

der havde fået ham til det: Herren selv. Abraham overgav sig til Guds be-

skyttelse og velsignelse. Helt og aldeles. Det og intet andet. 

Sådan er det ofte i menneskers liv: Den, 

der vil gøre en ny begyndelse, skifte 

bosted, skifte tapeter, han vover noget 

og vover at tage en risiko. Men han ved 

også, at han ved forandringen får en ny 

chance, en chance til ændring, fornyelse, 

reform. Når man bryder op, åbner man 

for nye horisonter, og drager til nye ky-

ster. 

Sådan er det også i det religiøse liv. Den, 

der har mod til et opbrud til Gud, ham 

bliver der både velsignelse og beskyttel-

se til del. Det oplevede Abraham. Men 

for mange efter ham var det altid for-

bundet med en risiko og at sætte alt på ét kort. 

Det andet aspekt – det at give slip – skildrer evangelisten Mattæus: Jesus 

drager med tre disciple op på Forklarelsens Bjerg, og dér sker der noget 

besynderligt: »Han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som 

solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til 

syne for dem og talte med ham.«  

De tre udvalgte (Peter, Jakob og Johannes) må være blevet meget overra-

skede, for Peter ville straks bygge tre hytter, han ville fastholde den herlig-
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hed, de havde set. Han ville beholde det skete. Og det er en meget menne-

skelig reaktion. 

Men det var netop den forkerte reaktion. Peter og de to disciple skulle først 

lære: Vigtigt var ikke kun det at bryde op, ikke det at sætte vigtige ting på 

spil. 

Ikke det at bryde op, ikke kun at vove det, der er vigtigt, men også det at 

kunne vente tålmodigt og give slip. Men også det at kunne vente på trium-

fens tid. Endnu var de på jorden. Endnu gjaldt det at gå den videre vej, en 

vej fuld af snublesten og farer. 

Hytterne på Forklarelsens Bjerg ville være blevet for smukke. Men stadig-

væk rasede stormene. Stadigvæk blev frugterne ved med at modnes. Sta-

digvæk hed det: Hold ud i tålmodighed. Sommeren kommer, men kun til 

de tålmodige. »Der er dem, som tror, at evigheden ligger foran dem; jeg 

lærte dagligt under tusinde smerter, som jeg er taknemmelig for: tålmodig-

hed er alt!« (Rainer Maria Rilke)  

Der er to ting, der er vigtige: At bryde op og give slip. At bryde op i Guds 

navn, når han kalder. At klatre op ad bjerget – med Guds velsignelse i ryg-

gen, men også med den vished, at hellighed kun bliver den til del, som 

fuldstændig overgiver sig i tillid til Herren. Det at overgive sig er den hold-

ning, man har fra Gud. Den, der i denne ånd bryder op, han falder ikke i 

afgrundens dybder, men i Guds hænder. 
Adalberg L. Balling.  

Das Grosse Sontagslesebuch. 

Meditation 
 

Skygger på min livsvej? 
 

Min tro er et lys på min vej 

 så længe jeg lever i dit lys, min Gud. 

 

Mit håb er ikke en illusion 

så længe jeg har dig for øje. 

 

Min kærlighed går ikke vild 

så længe jeg har dig i mit hjerte. 

 

Jeg lever ikke en skyggetilværelse 

så længe jeg holder mig til dig. 

Liturgisk kalender 

Søndag 

6.8. 

HERRENS FORKLARELSE, (f)(II Ps) 

1. L: Dan 7,9-10.13-14 V:Sl 97,1-2.5-9 2. L: 2 Pet 1,16-19 Ev: Matt 17,1-9 

Herren er konge, den højeste over hele jorden 

Mandag 

7.8 

L: 4 Mos 11,4b-15 V:Sl 81,12-17 Ev: Matt 14,22-36 

Bryd ud i jubel for Gud, vor styrke 

Tirsdag 

8.8 

Dominicus, præst, (†1221)(m)  

L: 4 Mos 12,1-13 V:Sl 51,3-6.12-13 Ev: Matt 15,1-2.10-14 

Vær os nådig, Herre, for vi har syndet! 

Onsdag 

9.8. 

Teresa Benedicta af Korset, jomfru og martyr, værnehelgen for Euro-

pa (Edith Stein) (†1942)(f)   

L: Hos 2,16b,17b.21-22 V:Sl 45,11-12.14-17 Ev: Matt 25,1-13 

Se brudgommen er der, gå Kristus Herren i møde 

Torsdag 

10.8. 

Laurentius, diakon og martyr (†259)(m) 

L: 2 Kor 9,6-10 V:Sl 112,1-2.5-9 Ev: Joh 12,24-28 

Salig den, der ynkes og låner ud! 

Fredag 

11.8 

Klara, jomfru (†1253)(m) 

L. 5 Mos 4,32-40 V:Sl. 77,12-16.21 Ev: Matt 16,24-28 

Jeg husker Herrens undere 

Lørdag 

12.8. 

L: 5 Mos 6,4-13 V:Sl 18,2-4.47.51ab Ev: Matt 17,14-20 

Jeg elsker dig, Herre, min styrke 

Søndag 

13.8. 

19. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: 1 Kong 19,9a.11-13a V:Sl 85,9abc.10-14 2.L: Rom 9,1-5  

Ev: Matt 14,22-33 

Lad os se din godhed, Herre, og giv os din frelse 

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  
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Bøn 

 

Herre, vor Gud og himmelske Far. 

Som disciplene på forklarelsens bjerg oplevede din magt og herlighed, 

således er du os nær med din omsorg og kærlighed, hver gang vi fejrer 

eukaristi med hinanden. Lad os dér finde styrke og mod til i vort dagli-

ge liv at vidne om din herlighed. 

Dig tilbeder og lovpriser vi nu og altid ved Kristus, vor Herre. Amen  

 

 

 


