
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.  17.00 engelsk  
 

 

Forholdet til Gud 

For Therese af Lisieux er troen et forhold til Gud, som kan sammenlignes 

med forholdet mellem et barn og dets kærlige omsorgsfulde far. Et barn, 

der har en sådan far - og det havde Therese - ved, at det ikke kan leve uden 

hans beskyttende hånd, at han er livsnødvendig og at 

man altid kan finde forståelse hos ham.  

At Gud også er en far, ja, at han er kærlighed, som over-

går al forstand, en Gud, som man uden angst kan betro 

sig til og i hvis arme man trygt kan 'falde i søvn', det er 

en erkendelse, som Therese først lidt efter lidt fandt frem 

til som frugt af en årelang kamp for at nå en rigtig Guds-

opfattelse.  

Michael Jakel 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke  

Meditation- 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn 

Det bibelske budskabs kerne og det centrale i vor tro er Treenighedens 

mysterium. Vi kristne tror ikke bare på ’et 

højere væsen’, men på Gud, der åbenba-

rer sig som Fader, Søn og Helligånd.  

Vi laver ofte korstegnet og siger: I Fade-

rens og Sønnens og Helligåndens navn. 

På den måde bekender vi vor tro på den 

treenige Gud. Gud er én, men han åben-

barer sig for os i tre personer. Det er et 

mysterium, som vi her i dette liv aldrig 

vil forstå til bunds. Men lad os i dag prø-

ve at finde en indgang til en dybere for-

ståelse at dette Guds mysterium, idet vi 

overvejer vor kristne begyndelse, hvor vi 

blev døbt i Faderens, i Sønnens og i Helligåndens navn. 

Ved dåben har Gud nemlig henvendt sig til mig på en trefoldig og per-

sonlig måde: 

Du – menneskebarn – er ikke et sandkorn, der skylles hid og did i havet. 

Du er ikke et anonymt hjul i verdens maskineri. Du er ikke et resultat af 

et højere væsens luner eller en slave af en fjern skæbnemagt. Du er til, 

fordi Gud har villet dig og har elsket dig. 

Du – menneskebarn – skal leve i tillid til, at Gud ved sin søn Jesus Kri-

stus lever dit liv sammen med dig. Gud forbliver ikke indesluttet i sig 

selv, men Han er trådt ud af sig selv og har søgt at møde dig i Jesus af 

Nazareth. I hans lidelse for menneskeheden kan du erkende Guds li-

 

Gud har mange navne  
og mange ansigter. 

 

Søg hver dag på ny Guds ansigt 
og giv ham den ære, 
han har krav på. 

Andrea Schwarz 
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FEST 2020  
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denskabelige kærlighed til denne verden og til dig. Du skal vide, at du 

er båret af Gud – også i dine nederlag og smerter og ved grænserne af 

dit liv – endog i døden, for Gud har i Kristus givet sig til kende i vort 

menneskelige liv. 

Men denne Gud møder dig ikke blot udefra eller som en stemme fra 

fortiden – Gud er inde i dig. I din sjæl taler Gud i dit håb og din længsel, 

i dit hjertes mod og bøn, i den kærlighed, du kan give. 

Ved dåben blev den treenige Guds navn anråbt over dig – og du har del 

i Guds liv. 

I dåben bliver man beseglet med korstegnet og således revet ud af verdens magt. 

Beseglingen med korset i dåben bevirker, at den kristne overdrages til Gud og 

udsondret fra den øvrige menneskehed og Satans magt. Når kristne igen og 

igen gør korstegn, så erindrer de sig dåben, og at de tilhører Gud, og at alt, 

hvad de gør her i livet, står under korsets velsignelse.  
Anselm Grün OSB 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

7.6. 

DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST (h) (II PS) 

1.L: 2 Mos 34,4b-6.8-9 V: TilfDan B (Dan 3) 52a.54a.55a.56a  

2.L: 2. Kor 13,11-13 Ev: Joh 3,16-18 

Lovprist og ophøjet til evig tid 

Mandag 

8.6. 

L: 1 Kong 17,1-6  V: Sl 121,1-8 Ev: Matt 5,1-12 

Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber  

Tirsdag 

9. 6. 

L: 1 Kong 17,7-16 V: Sl 4,2-5.7-8 Ev: Matt 5,13-16 

Løft dit ansigts lys mod os, Herre! 

Onsdag 

10. 6. 

L: 1 Kong 18,20-39 V: Sl 16,1-2a.4-5.8.11 Ev: Matt 5,17-19 

Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig! 

Torsdag 

11. 6. 

KRISTI LEGEMS- OG BLODS FEST (h)  

1.L: 5 Mos 8,2-3.14v-16a  V: Sl 147,12-15.19-20 2.L: 1 Kor 10,16-17  

Sekvens: Pris, o Zion, din forsoner  Ev: Joh 6,51-58 

Jerusalem, lovsyng Herren! 

Fredag 

12. 6. 

L: 1 Kong 19,9a.11-16 V: Sl 27,7-9.13-14 Ev: Matt 5,27-32 

Herre, jeg søger dit ansigt 

Lørdag 

13. 6. 

Antonius af Padova, præst og kirkelærer, (†1231)(m) 

L: 1 Kong 19,19-21 V: Sl 16,1-2a.5.7-10 Ev: Matt 5,33-37 

Herre, du er min tilmålte del  

Søndag 

14. 6. 

KRISTI LEGEMS- OG BLODS FEST (h)  

1.L: 5 Mos 8,2-3.14v-16a  V: Sl 147,12-15.19-20 2.L: 1 Kor 10,16-17  

Sekvens: Pris, o Zion, din forsoner Ev: Joh 6,51-58 

Jerusalem, lovsyng Herren! 

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 

 

 

Kollekt: 31. maj - Pinsefest 

dansk gruppe:    kr.: 3.109,00 polsk gruppe  kr.: 5.879,00 

engelsk gruppe: kr.: 3.332,00 MobilePay +45 27 65 10 69 

 

Torsdag, den 11. juni 

 

Kristi Legemes og Blods fest 
 

kl. 18.30 festmesse  

og sakramental velsignelse 
 

for alle sproggrupper i vor menighed 
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