
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 

 

 

Meditation 
Jesus, 

du indbyder os alle til din fest, 

for du elsker os alle. 
 

Jesus, 

du har ved vor dåb sagt, 

at vi for altid tilhører dig. 
 

Jesus, 

du har givet os mange gode gaver. 

Du har tiltro til, 

at vi kan være dine budbringere. 
 

Lad os blive kendt overalt 

som dine venner. 

Hjælp os og styrk os. 

Vær nær hos dem, som forfølges, 

fordi de er dine venner.  

Amen. 
Bøn fra Indonesien 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

Taknemlighed 

På vores marker 

vokser hvede og rug 

og byg og havre 

og majs.  
Kernerne kan man ikke tælle; 

de vokser i aks på stråene;  

når de bliver modne 

bliver de mejet 

og tærsket, 

malet 

og lavet til mel, 

og deraf bliver der bagt brød, 

som dufter og smager: 

franskbrød, 

rugbrød, 

rosinbrød og boller, 

valnøddebrød 

og grahamsbrød  

og kager 

 

 

Bordbøn 

Gode Gud. I din store godhed og ved menneskers arbejde kan vi hver 

dag få noget at spise. Det takker vi dig for og beder dig:  

Giv at alle mennesker i verden må få det daglige brød og ikke lide 

sult. Amen 

 

 

26. alm. 

søndag 2017 

Læseår A 

Høsttakkefest 

Gud, 

det taler alt sammen for sig selv, 

men endnu mere om Dig. 
 

Frit efter W. Willms 

Realitäts-litanei 

 

 

 



Møde efteråret  
 

møde efteråret i mig selv  

takke for den gode høst  

huske at vi ikke bestemmer væksten  

den er et mysterium og uberegnelig  

 

møde efteråret i mig selv  

nyde farvespillet  

der fortæller om livets fylde  

og indbyder til dødens kunst  

 

møde efteråret med dig  

opmærksomt rette blikket indad  

acceptere den fælles vækst og modning  

være mig selv i vor forskellighed  

 

fejre efteråret i fællesskabet  

opfatte brød og vin som ursymboler  

der lægger op til gæstfrihed  

og en festlig tak for høsten  Pierre Stutz  

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 
1.10. 

26. almindelige søndag 1.L: Ezek 18,25-28 V: Sl 25,4-9  

2.L: Fil 2,1-11 eller 2,1-5 Ev: Matt 21,28-32 

Herre, husk på din barmhjertighed og trofasthed.  
Mandag 

2.10. 
De Hellige Værnengle (m) L: 2 Mos 23,20-23a  

V: Sl 91,1-6.10-11 Ev: Matt 18,1-5.10 

Han byder sine engle at vogte dig på alle dine veje. 
Tirsdag 
3.10.. 

L: Zak 8,20-23 V: Sl 87,1-7 Ev: Luk 9,51-56 

Gud er med os. 
Onsdag 
4.10.. 

Frans af Assisi, (†1226)(m) L: Neh 2,1-8 V: Sl 137,1-6  

Ev: Luk 9,57-62 

Gid min tunge må klæbe til ganen, hvis ikke jeg husker på dig. 
Torsdag 

5.10. 
L: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 V: Sl 19,8.9.10.11 Ev: Luk 10,1-12 

Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet. 
Fredag 
6.10. 

L: Bar 1,15-22 eller 2 Mos 23,20-23 V: Sl 79,1-5.8-9 

 eller 91,1-6.10-11 Ev: Luk 10,13-16 

For dit navns ære, befri os, Herre. 
Lørdag 
7.10. 

Vor Frue af Rosenkransen (m) L: Bar 4,5-12.27-29  

V: Sl 69,33-37 Ev: Luk 10,17-24 

Herren hører på de fattige.  
Søndag 

8.10. 
27. almindelige søndag 1.L: Es 5,1-7 V: Sl 80,9.13-16.19-20  

2.L: Fil 4,6-9 Ev: Matt 21,33-43 

Herrens vingård er Herrens hus. 

Kirkelig vejviser3 

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 

MobilePay +45 27 65 10 69 

 

Sognepræst:  

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

Øvrige præster:  

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

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.:  3286 0727    mobil: 5028 9315 

 

OKTOBER   Rosenkransmåned 

 

Vi beder Rosenkransen i denne måned:  

 hver søndag kl. 9.30  
 før højmessen og 
 

 hver torsdag kl. 16.30 
før aftenmessen 

 

 
 

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

