
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 
 

Kl.   8.30 dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 
 

Hverdage: 
 

Mandag  kl.  0 8.00 

Tirsdag kl.  17.00 med vesper 

Onsdag  kl.  08.00  

Torsdag  kl. 19.00 med novene  

Fredag  kl. 17.00  

Lørdag  kl.   0 8.00 med laudes   

Lørdag   kl.  17.00 engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 
 
 

 

Hymne 

 

himmeriget  

ligner en perle  

som én fandt  

i marken  

og fjernede den 

 

manden,  

som fandt perlen  

gik hen  

og solgte al sin jord  

og gav alt bort 

 

en anden,  

som iagttog manden,  

spurgte sig selv,  

hvorfor denne mand  

havde vundet  

den store gevinst 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

Om længslen efter guld og lykke. 

Det er næsten ubemærket, at længslen er der. Det moderne menneske dør 

så at sige ’af længsel’ – som en fisk uden vand: ”For erfaringerne er i deres 

gevaldige styrke både håndgribelige og indenfor virkeligheden; de sæt-

ter punktum for længslen. Og de fornuftige tror på det.” Og dog er intet 

tab så stort, som tabet af længslen, for i den mødes Gud og mennesker. 

Den, der mister længslen, mister alt. Vores redning ligger alene i ’visio-

nens dristighed’, i det længselsfulde ønske efter lykke, fred og salighed. 

Lignelsen i Det nye Testamente behandler længslen efter guld og lykke. 

Den sammenligner Guds rige med en 

skat på marken, med en særlig skøn 

perle, med et vod i havet, med den rige 

herres forråd. Og hele tiden bryder 

længslen igennem: Skattejægeren sælger 

hele sin ejendom for at købe denne mark 

– med den skjulte skat. Og købmanden 

sælger alt, hvad han besidder for at få 

denne kostbare og ædle perle. Begge 

mænd er søgende; de har intet større ønske end at finde en endnu større 

skat, en skat, der vil vare. De er begge to symboler på længslen, som bor 

i alle. Begge er symboler for dem, der søger højere værdier og holder det 

hinsides for mere værdifuldt denne verden. Menneskets længsel efter det 

evige liv, som ikke kan tilfredsstilles i det jordiske liv. Den fisker, der ka-

ster sit vod ud, vil fange forskelligt. Men det er vigtigt, at han skiller de 

gode fisk fra de dårlige, at han som den rige husherre henter gammelt og 

nyt fra sit forråd. Ofte kan man desværre ikke skelne mellem kunst og 

skrammel. Kun fagfolk ved besked. De kan adskille det værdifulde fra 

juks.  

 

Den hellige 
Annas Fest 

17. alm. 

søndag 2020 

Læseår A 

 

 

 

for den første  

var hans livs lykke  

gjort med ét slag 

 

for den anden  

var lykken  

en hindring  

for at se klart  

- al hans tid går  

med at tælle og veje 

 

når regnskabet  

så skal gøres op,  

falder perlen 

i vægtskålen  

og opvejer alt. 
 

Wilhelm Willms 
 

 



Jesu budskab til os er, at vi retter vore ønsker og vore længsler efter Guds 

værdier, det er hovedbudskabet fra Jesus til os. Det er altid hans opfor-

dring til disciplene. Derom drejer al hans besvær og taler. Den, der elsker 

Gud af hjertet, vil længes efter det hinsides. ’Jeg anser det for umuligt’, 

skrev den hl. Teresa af Avila, ’at kærligheden stiller sig tilfreds med at 

blive stående på stedet.’  

Den elskende vil aldrig holde op med samle sig skatte, som møl ikke kan 

æde, som ingen ild kan brænde, som ingen ondskab kan fordærve. Den 

elskende forbliver altid den længselsfulde – en hørende, en adlydende, 

en troende. Han vil aldrig holde op med at lytte til Guds stemme. Han vil 

hele livet søge Gud.  
Abaldert L. Balling: DAS GROSSE SONTAGS-LESEBUCH 

 

 

I Det ny Testamente kan man ikke finde noget om Joa-

chim og Anna. Først i 2. årh. nævnes de i det apokryfe 

Jakobsevangelium som Marias forældre, og dermed som 

Jesu morforældre.  Joachim er her omtalt som en præst, 

der boede i Jerusalem og hvis ægteskab med Anna var 

barnløst i 20 år.  En engel bebuder dem, at de vil få en 

datter, nl. Maria. Den stærke analogi med den gammelte-

stamentlige Hannas historie er påfaldende. Hun var Samu-

els mor. Joachims og Annas historie kom interessen for 

Marias herkomst i møde og slog fast, at hun nedstammede 

fra Davids hus.  

I folkefromheden var Anna særligt elsket. Som oftest 

fremstilles hun sammen med Maria og Jesus ('Anna selv 

tredje'). 
 

Liturgisk kalender 
 

Søndag 

26. 7. 
Den hellige Annas Fest – menighedens værnehelgen 

1.L: Ordsp. 31,10-31 V: Sl 103,1-2.3-4.8+10.12-13  

2.L: Kol.3,12-17    Ev: Matt. 13,44-52 

Herren er barmhjertig og nådig! 
 

Mandag 

27. 7. 

L: Jer 13,1-11 V: Sl 5. Mos. 32,18-21 Ev: Matt 13,31-35 

Du glemte den Gud, der bragte dig til verden 

Tirsdag 

28. 7. 

Martha (m)   

L: Jer 14,17b-22 V: Sl 79,8-9.11.13 Ev: Matt 13,36-43 

Befri os, Herre, for dit navns æres skyld 

Onsdag 

29. 7.  

Olav, martyr (†1030)(m)  

L: Jer 15,10.16-21 V: Sl 59,2-5a.10-11.17-18 Ev: Matt 13,44-46 

Gud, du er min tilflugt, når jeg er i nød 

Torsdag 

30. 7. 

L: Jer 18,1-6 V: Sl 146,1-6 Ev: Matt 13,47-53 

Lykkelig den, hvis hjælp er Jacobs Gud 

Fredag 

31. 7. 

Ignatius af Loyola, præst (†1556)(m)   

L: Jer 26,1-9 V: Sl 69,5.8-10.14 Ev: Matt 13,54-58 

Svar mig i din store trofasthed, Gud 

Lørdag 

1. 8. 

L: Jer 26,11-16.24 V: Sl 69,15-16.30-31.33-34  Ev: Matt 14,1-12 

I nådens tid, Herre, svar mig  

Søndag 

2. 8. 

Alfons Maria de Liguori, biskop og kirkelærer (†1787)(m)  

Redemptoristordenens grundlægger 

1.L: Es 61,1-3 V: Sl 89,2-5.21-22.25-27  2.L 2 Tim 2,1-7  

Ev: Matt 9,35-10,1        Om Herrens nåde vil jeg evigt synge 

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 

 

 

På den hl. Annas fest beder vi for vor menighed, at vi med bræn-

dende hjerte og iver må søge nye veje for at bringe Evangeliets bud-

skab ud til mennesker i vor tid.  

Derom beder vi på forbøn af den hl. Anna, menighedens værne-

helgen. 
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