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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.  17.00 engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Laterankirkens indvielse 
 

Og jeg så den hellige by, det ny Jerusalem, 

komme ned fra himlen fra Gud, 

rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. 
Åbenb. 21,2 

 

Laterankirken i Rom, der er den første kristne kirke, gjaldt for at være 

'Alle kirkers hoved og moder'. Store dele af kirken blev ødelagt af 

jordrystelser og brande, og i vore dage er det kun Baptisteriet 

(Dåbskapellet), der er oprindelig.  
 

   Festen for kirkens indvielse omhandler ikke så meget bygningerne, 

men mere de troende, der er forsamlede i denne kirke, for her at fejre 

eukaristien sammen og give udtryk for deres forbundethed med Kristus.  
 

   Gilbert K. Chesterton sagde engang: 'Kun Kirken kan befri mennesket 

for det slaveri, det er, at være barn af tiden'. Det er et stort krav til kirken, 

som vi, der er Kristi Kirke, kun kan opfylde, hvis vi lever op til vort kald 

til 'den kristnes frihed' fra alle undertrykkende forhold. Det er på denne 

baggrund man skal opfatte festdagens læsninger: Profeten Ezekiel så for 

sig vandstrømme, der flød gennem Templet. Hvor der er vand, er der liv. 

Der er intet stivnet, dødt og udtørret. Apostlen Paulus taler om Kristus 

som værende Kirkens fundament, og på dette fundament skal vi - de 

levende sten - bygge Guds Kirke. Ja, han går endnu videre: Vi er selv 

'Guds bygning'. Derfor - siger evangeliet - er det vigtigt, at alt, hvad der 

sker i Guds bygning, er helligt. Uafbrudt må vi derfor overveje, hvad der 

skal saneres og udrenses i Guds bygning, så det kan blive en virkelig 

bolig for Gud. 
 

   Kristne, der er forfriskende som vand, der støtter hinanden og er 

bærende som bygningssten, som indbyrdes virker rensende og tilgivende 

på hinanden, så Gud kan virke i os. Dét må ikke blot være en smuk 

drøm. Dét skal vi leve, for det er det, vi er kaldede til! 

 

Laterankirkens 

indvielse 

32. alm. søndag 

Læseår B 

2018 

Meditation 
Min sjæl, pris Herren, 

alt i mig skal prise hans hellige navn. 

Min sjæl, pris Herren, 

glem ikke hans velgerninger! 

Han tilgiver al din skyld, 

helbreder alle dine sygdomme. 

Han udfrier dit liv fra graven, 

han kroner dig med godhed og barmhjertighed. 

Han mætter dit liv med gode gaver, 

du bliver ung igen som en ørn... 

Pris Herren, I hans engle, 

I stærke krigere, der udfører hans befaling 

i lydighed mod hans ord. 

Pris Herren, alle hans hære, 

hans tjenere, der udfører hans vilje. 

Pris Herren, alle hans skaberværker 

overalt i hans rige. 

Min sjæl, pris Herren! 
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Liturgisk kalender 

Søndag 

11. 11. 

LATERANKI RKENS INDVI ELSE (f) (IV Ps) 

L: Ez 47,1-2.8-9.12 V: Sl 46,2-3.5-6.8-9 2. L: 1 Kor 3.9b-11.16-17  

Ev: Joh 2,13-22 

Flodløb glæder Guds by, den Højestes hellige bolig 

Pavens dag     Kollekt af Peterspenge 

Mandag 

12. 11. 

Josaphat, biskop og martyr, (†1623)(m) 

L: Tit 1,1-9 V: Sl 24,1-4ab.5-6 Ev: Luk 17,1-6 

Sådan er den slægt, som søger dit ansigt, Herre 

Tirsdag 

13. 11. 

 L: Tit 2,1-8.11-14 V: Sl 37,3-4.18.23.27.29 Ev: Luk 17,7-10 

Retfærdiges frelse kommer fra Herren 

Onsdag 

14. 11. 

L: Tit 3,1-7 V: Sl 23,1-6 Ev: Luk 17,11-19 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød 

Torsdag 

15. 11. 

Albert den Store, biskop og kirkelærer (†1280) 

L: Filemon 7-20 V: Sl 146,7-10 Ev: Luk 17,20-25 

Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud 

Fredag 

16. 11. 

L: 2 Joh 4-9 V: Sl 119,1-2.10-11.17-18 Ev: Luk 17,26-37 

Lykkelig den, som vandrer efter Herrens lov 

Lørdag 

17. 11. 

Elisabeth af Ungarn (†1231) 

L: 3 Joh 5-8 V: Sl 112,1-6 Ev: Luk 18,1-8 

Lykkelig den, der frygter Herren 

Søndag 

18. 11. 

33. almindelige søndag (I Ps)   De fattiges søndag 

1.L: Dan 12,1-3 V: Sl 16,5.8-11 2.L: Hebr 10,11-14.18 Ev: Mark 13,24-32 

Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig            

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 

 

 

 

 

I den hellige Elisabeths gerninger, 

lad os prise Herren. 

 

 

 

Festen for den hl. Elisabeth 

fejres i år med en 

festlig messe tirsdag, den 20. november 

kl. 17.00 i kirken. 

Efter messen indbyder Søstrene  

til sammenkomst  

med te og Elisabeth-brød 

Alle er hjerteligt velkomne! 

 

 

 

Jeg har en plads i Guds plan 
 

Jeg er kaldet til at gøre noget 
eller til at være noget, 
som ingen anden er kaldet til. 
 
Jeg har en plads i Guds plan 
på Guds jord, 
som ingen anden har. 
 
Om jeg er rig eller fattig, 
foragtet eller æret hos mennesker, 
så kender Gud mig 
og kalder mig ved mit navn. 
 

John Henry Newman 
 Kollekt: søndag, 4. november  2018  

dansk gruppe:    kr. 2.045,00 polsk gruppe  kr. 5.639,00 

engelsk gruppe: kr. 4.309,00  MobilePay +45 27 65 10 69 

Allesjæles dag: kr. 2.402,50 
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