
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 

 

 

Tanker til 1. læsning   Jer 20, 10-13 

Jeremias blev ikke sparet for noget. Hans venner vendte ham ryggen, og 

med sin profetiske virksomhed fik han problemer med de religiøse myn-

digheder, blev arresteret og tortureret. 

Jeremias var på ingen måde en selvopofrende sjæl, der uden at klage ud-

holdt sine lidelser. Han gav højlydt udtryk for sin situation, han klagede 

og jamrede, ønskede, han var død; han kæmpede med Gud og ønskede 

sig frigjort fra sin profetiske sendelse. 

Men Jeremias gjorde ikke som så mange andre, der har været udsat for 

noget lignende. Godt nok anklager han Gud og skælder Gud ud, men han 

ophører ikke med at lytte. Han hører alle dem, der spotter, og midt i al 

denne kaos hører han også Guds stemme. Profeten er forkynder, men han 

er først og fremmest den, der lytter til Gud.  

 
Uddrag af en meditation af Rafael Rieger 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 
 

Indføring til søndagens 1. læsning   Jer 20, 10-13 

Jeremias levede og virkede som profet i en politisk turbulent tid, hvor 

babylonierne havde tilegnet sig Ægypten og gjort Judas konge til vasal. 

Da kongen - imod Jeremias’ råd - nægtede at betale skat til babylonierne, 

indtog de 598 f.Kr. Jerusalem, som de afbrændte sammen med Templet. 

Jeremias blev arresteret og anklaget for landsforræderi, men befriet af 

babylonierne. 

Dagens læsning er den sidste af en række tekster, hvor Jeremias beklager 

sig over sin profetiske kaldelses byrde. Skønt alle synes at være imod 

ham og vil ham til livs, ved han, at Gud står på hans side. 
 

Indføring til søndagens 2. læsning  Rom 5,12-15 

I sit brev til den kristne menighed i Rom kommer Paulus ind på en sam-

menligning mellem Adam og Jesus. Ved Adams forseelse blev han årsag 

til, at døden kom ind i menneskenes verden. Fra Adam har vi således ar-

vet døden. Adams forseelse, der havde en så omfattende virkning, var 

ulydighed mod Gud. Jesu liv og handlinger var lydighed mod Guds plan: 

At alle mennesker skal få del i Guds liv. På samme måde, som alle blev 

dødelige på grund af ét menneskes fejltrin, således er et enkelt menneske, 

Jesus, årsag til, at alle kan få del i Guds evige liv, når de får livsfælles-

skab med Jesus.  
 
Indføring i søndagens Evangelium   Matt 10,26-33 

I dagens evangelium hører vi noget af det sidste i Jesu tale i forbindelse 

med udsendelsen af disciplene. Denne tale havde videre perspektiver, 

idet forfatteren havde den jøde-kristne menighed i Pella for øje. Denne 

menighed var flygtet fra Jerusalem lige før byens og Templets ødelæg-

gelse og havde derved reddet livet, og de kunne ikke begribe, at Guds 

Rige ikke var slået igennem. Havde de taget fejl? Til dem lyder det: 

Frygt ikke for mennesker. Gud har omsorg for sin skabning. Frygten er 
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noget negativt, noget der blokerer for aktiv handling. Ærefrygt for Gud 

er noget positivt, der skaber grundlag for aktivitet og som nedbryder den 

negative frygt. 

 

Meditation 

Min Gud. 

Hvis min synd er for stor til, 

at jeg kan bære den, 

hvad gør Du da med dit store navn? 

Og hvis jeg ikke håber på din barmhjertighed, 

hvem forbarmer sig da over mig uden Du? 

Derfor, hvis Du dræber mig, 

håber jeg på dig; 

og hvis Du kræver regnskab for min skyld, 

flygter jeg for dig til dig 

og gemmer mig for din vrede i din skygge, 

og jeg griber fat i din barmhjertigheds flige, 

indtil Du har forbarmet dig over mig, 

og jeg slipper dig ikke, 

uden at Du har velsignet mig! 

Salomon ibn Gabirol  + 1052 
 

 

Herre, vor Gud. 

Du kender vore bekymringer og vor ængstelse. Vi 

beder især for dem, som ikke mærker din befriende 

kærlighed. Hjælp os til at være troværdige vidner 

om den kærlighed og omsorg, du viste os ved 

Jesus Kristus. Dig lovpriser og takker vi nu og altid 

ved ham. Amen.

Liturgisk kalender 

Søndag 

21. 6. 

12. almindelige søndag (IV Ps) 

1.L: Jer 20, 10-13 V: Sl 69,8-10.14.17.33-35 2.L: Rom 5,12-15  

Ev: Matt 10,26-33 

Svar mig i din store trofasthed, Gud 

Kollekt for Bonifatiuswerk 

Mandag 

22. 6. 

Alban, martyr (†ca. 209)(m)  

L: 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 V: Sl 60,3-5.12-13 Ev: Matt 7,1-5 

Giv frelse med din højre hånd, Herre, og hør os 

Tirsdag 

23. 6. 

Johannes Døbers fødsel (h) Vigilmesse 

1.L: Jer 1,4-10 V: Sl 71,1-2.3-4a.5-6ab 2.L: 1 Pet 1,8 12 

Ev: Luk 1,5-17 

Fra fødslen har jeg støttet mig til dig  

Onsdag 

24. 6. 

Johannes Døbers fødsel (h) (IV Ps) 

1.L: Es 49,1-6 V: Sl 139,1-3.13-16a 2.L: 1 Pet1,8-12 

Ev: Luk 1,57-66.80 

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt 

Torsdag 

25. 6. 

L: 2 Kong 24,8-17 V: Sl 79,1-5.8-9 Ev: Matt 7,21-29 

Befri os, Herre, for dit ærede navns skyld 

Fredag 

26. 6. 

1.L: 2 Kong 25,1-12 V: Sl 137,1-6 Ev: Matt 8,1-4 

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

Lørdag 

27. 6. 

Moderen af den Stedsevarende Hjælp  

1.L: Es 7,10-17 V: Sl 71,1-5.12 2.L: Åb 12,1-6.10 Ev: Joh 19, 25-27 

Herre, hjælp mig i min nød 

Søndag 

28. 7. 

DE HELLIGE APOSTLE PETER OG PAULUS (h) (I Ps) 

1.L: ApG 12,1-11 V: Sl 34,2-9 2.L: 2 Tim 4,6-8.17-18  

Ev: Matt 16,13-19 

Herren befriede mig for min frygt 

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. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148  stanislawski@redemptor.pl. 

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