
FASTE  MESSETIDER 
 

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. 17.00 engelsk  

Lørdag kl. 18.30 polsk  

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation  

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

At lytte til Jesu lære ... 
 

I Markus-evangeliets kap. 4, 1-34 fortæller evangelisten noget om Jesu 

forkyndelse og lære. 13 gange bruger han ordet 'at lytte / at høre'. Der-

med peger evangelisten på vigtigheden af at lytte til Jesu ord og at lytte 

på den rigtige måde. 

'Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han 

sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser'. Det er i forhold 

til Gudsriget menneskets opgave at 'tilså jorden', d.v.s. sørge for at gøre 

mennesker modtagelige for Guds virke, for det er udelukkende Gud, der 

sørger for vækst og grøde. Hvis mennesket konstaterer, at alle tiltag for 

Guds rige, al forberedelse af jorden synes at slå fejl, er det vigtigt, at 

man ikke lægger hænderne i skødet, for så svigter man den opgave, Gud 

har sat os til at varetage. Vi må altid være forberedt på, at når vi sår sæ-

dekornet, så vil noget falde i ufrugt-

bar jord, men det må ikke afholde os 

fra at fortsætte at udstrø Guds ord, 

det evige livs sædekorn. Hvordan 

udbyttet bliver, er vi mennesker ikke 

Herre over - det er alene Guds sag. 

Med Guds rige er det som med et 

sennepsfrø. Det er mindre end alle 

andre frø, men når det vokser op er 

det større end andre planter. Guds 

rige er en vækstproces, der er sat i 

gang. Processens begyndelse er så 

lille og ringe, at man næppe vil for-

vente noget af det, men da det er en 

proces, der helt ligger i Guds hånd, 

vil virkeligheden være noget helt 

andet end de menneskelige forvent-

ninger. Når man tager i betragtning, 

11. alm. søndag 

Læseår B 

2018 

 

Gud har brug for os... 
Lignelsen om sædemanden viser, at Gud har brug for os. Vor opga-

ve er at fortælle mennesker om ham og om hans omsorg for sin 

skabning. Når vi tager vor opgave alvorlig, ligger slutresultatet i 

hans hånd. 

 Gud bruger vore ord og vore vidnesbyrd om ham. 

Gud bruger hele sin skabning som et vidnesbyrd 

 om hans magt og vilje. 

Gud bruger et menneskes personlige kontakter 

 til andre mennesker. 

Gud bruger alle moderne kommunikationsmidler. 

 Gud bruger alle menneskets gode oplevelser. 

Gud bruger også erfaringer, som vi har svært  

 ved at forbinde med ham. 

Hvad der foregår dybt i et menneskes hjerte er normalt skjult for an-

dre mennesker. Hvilke veje, Gud bruger for at nå det enkelte men-

neske, er ligeledes skjult for os, men af og til erfarer vi resultatet af 

hans virke. 

 



at man på Jesu tid så frem til Guds riges komme med forventning om en 

kongelig Messias, der ville befri Guds folk fra fremmed herredømme, og 

samtidig forventede en præstelig Messias, der kunne reformere den tem-

peltjeneste, som var løbet helt af sporet og var blevet verdsliggjort og et 

led i den politiske dagsorden, så aner man, hvorfor det var nødvendigt 

rigtigt at lytte til Jesu lære om det Gudsrige, der med ham allerede var 

kommet ind i vor verden, men så svag og så lille i sin begyndelse, at in-

gen rigtig bemærkede dets eksistens. Til trods for, at Jesu lære er blevet 

forkyndt af Kirken gennem århundreder, er Guds rige for mange menne-

sker fortsat en uvirkelig størrelse. I denne forbindelse må vi spørge os 

selv: Har vi svigtet den opgave, Gud gav os? Har vi forsømt at udstrø 

ordets sædekorn? Har vi forkyndt ordet uden samtidig i handling at vise, 

at vi selv er engageret i Guds riges virkelighed? Har vi virkelig ønsket at 

gøre Guds vilje og sætte alt ind på det? Har vi tillid til, at Gud holder alle 

tråde i sin hånd, og at han vil virkeliggøre det rige, han har forjættet` La-

der vi os ikke alt for let påvirke af manglende effekt af vor indsats? Hvis 

ikke tingene lykkes for os, giver vi op. Men Gud giver ikke op, end ikke 

når vi mennesker svigter ham. Så prøver han på at engagere os på en ny 

måde. Det er netop det, han også kræver af os.  GV 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 
 

Søndag 

17. 6. 

11. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: Ez 17,22-24 V: Sl 92,2-3.13-16 2.L: 2 Kor 5,6-10  

Ev: Mark 4, 26-34 

Det er godt at takke dig, Herre  

Kollekt for Bonifatiuswerk 

Mandag 

18. 6. 

L: 1 Kong 21,1-16 V: 5,2-3.5-7 Ev: Matt 5,38-42 

Herre, læg mærke til min stønnen! 

Tirsdag 

19. 6. 

L: 1 Kong 21,17-29 V: Sl 51,3-6a.11.16 Ev: Matt 5,43-48 

Gud, vær os nådig, for vi har syndet! 

Onsdag 

20. 6. 

L: 2 Kong 2,1.6-14 V: Sl 31,20-21.24 Ev: Matt 6,1-6.16-18 

Vær stærke, fat mod, alle I som venter på Herren 

Torsdag 

21. 6. 

Aloysius Gonzaga, ordensmand (†1591)(m) 

L: Sir 48,1-14 V: Sl 97,1-7 Ev: Matt 6,7-15 

I retfærdige, glæd jer i Herren 

Fredag 

22. 6. 

Alban (†ca. 304)(m) 

L: 2 Kong 11,1-4.9-18.20 V: Sl 132,11-14.17-18  Ev: Matt 6,19-23 

Herren har udvalgt Zion til sin bolig. 

Lørdag 

23. 6. 

L: 2 Krøn 24,17-25 V: Sl 89,4-5.29-34 Ev: Matt 6,24-34 

Jeg bevarer min troskab mod ham til evig tid. 

Søndag 

24. 6. 

Johannes Døbers fødsel (h) 

1.L: Es 49,1-6 V: Sl 139,1-3.13-16a  2.L: ApG 13,22-26  

Ev: Luk 1,57-66.80 

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

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

Telefon: 50 28 91 74  

E-mail: info@sanktannaekirke.dk 

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk  

Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach  tlf.: 2765 1069   wpodlach@wp.pl 

Øvrige præster:  

p. Slawek Romanowski  tlf.: 5026 3554   slarom@wp.pl 

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315   piotr.cssr@gmail.com.  

 

Kristus vor Forløser 
 

Der findes ikke frihed uden kærlighed.  
Mennesket er kaldet til frihed...  
Denne friheds fylde og fuldkommenhed har et 
navn:  Jesus Kristus. 
 
Han er den, der gør mennesket virkelig fri  
ved at uddrive mørket af menneskets hjerte og 
afsløre sandheden... 
 
I vor næste lader han os opdage sit eget ansigt, 
den sande broders ansigt. 
 
Han viser os Faderens åsyn, og for alle er han 
kærlighedens bånd. 
 

Kristus er vor Forløser - han er vor frihed. 
 

Johannes Paul II  

Kollekt: søndag, den 10. juni 2018 

dansk gruppe:    kr. 2.109,00 polsk gruppe  kr 4.463,50 

engelsk gruppe: kr. 3.726,50 MobilePay +45 2765 1069 

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

