
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  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

 

Den hl. Alfonsus Maria de Liguori 

 

Den sande fromhed består i, 

at man gør sin pligt. 

Alfonsus Maria de Liguori 

 

 

Din vilje ske! 

 

Den hl. Alfons Maria af Liguori sammenfatter 

hele sin spiritualitet og sin kristne moralteologi i dette ene: 

 »At blive ligedannet med Guds vilje til kærlighed«... 

At blive ligedannet med Guds vilje er et udtryk for 

klippefast tillid til Guds kærlighed, en urokkelig 

tiltro til, at Guds frelsesplan er det allerbedste for os,  

og at den vil blive opfyldt, når vi i ord, holdning og  

handling stiller os til rådighed for Gud og hele tiden gør 

vort bedste for, konkret at kende Guds plan og handle  

efter den, eller også affinde os med den.  

Det er en stor nåde, ja, en hel kæde, en hel strøm af nåde.  

Og det er netop det, vi beder om, når vi siger:  

»Din vilje ske i himlen så og på jorden«. 

 

Bernhard Häring CSsR 

 

 

 

 

 

 

Alfonsus Maria de 
Liguori 

18. alm. 

søndag 2020 

Læseår A 

 

 

Fra Skt. Alfonsus ”Besøg” 

Bøn efter kommunionen: 

 

1)  Bed med dine egne ord:   f.eks.: 

▪ jeg takker, jeg lovpriser, jeg tilbeder 

▪ jeg overgiver mig til Kristus 

▪ jeg tale med Kristus om mine, verdens og Kirkens 

▪ anliggender. 

 

2)  Ud fra evangeliet: 

▪ hvad gjorde Jesus dengang? (helbrede, tog ind hos Zakæ-

us,) 

▪ Det samme gør han i dag ved mig …. 

▪ Hvor i min hverdag kan jeg handle som Kristus? 

▪ (gøre glad, hjælpe, ”helbrede”) ? 

 

 

 

 

     

 



Meditation 
 

Herre Jesus Kristus - 

brødet fra himlen, som mætter os. 

 

Hjælp os at give videre af det, 

du har givet os: 

brød til de sultende, 

trøst til de bedrøvede, 

mod til de forsagte, 

kærlighed til alle. 

 

Lad din godhed og din fred 

strømme gennem os ud til verden. 

Lær os som du at tjene menneskeheden 

indtil vi alle bliver samlede og bliver ét i dig. 

Til brug i liturgien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

2. 8. 

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

Redemptoristordenens grundlægger 

1.L: Es 61,1-3 V: Sl 9,2-5.21-22.25-27  2.L 2 Tim 2,1-7  

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

Mandag 

3. 8. 

L: Jer 28,1-17 V: Sl 119,29.43.79.80.95.102 Ev: Matt 14,22-26 

Lær mig dine love, Herre! 

Tirsdag 

4. 8. 

Johannes Maria Vianney, præst (†1859)(m) 

L: Jer 30,1-2.12-15.18-22 V: Sl 102,16-21.29.22-23 

Ev: Matt 15,1-2.13-14 

Herren genopbygger Zion, han viser sig i sin herlighed 

Onsdag 

5. 8. 

L: Jer 31,1-7 V: Jer 31,10-13 Ev: Matt 15, 21-28 

Herren vogter os som hyrden sin hjord 

Torsdag 

6. 8. 

HERRENS FORKLARELSE(f)  

L: Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 V: Sl 97,1-2.5-9  

Ev: Matt 17,1-9 

Herren er konge, den højeste over hele jorden 

Fredag 

7. 8. 

L: Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 V:  5 Mos 32,35cd-36ab.39.41 

Ev: Matt 16,24-28 

Det er mig, der dræber og gør levende 

Lørdag. 

8. 8. 

Dominikus, præst (†1221)(m)  

L: Hab 1,12 - 2,4 V: Sl 9,8-13 Ev: Matt 17,14-20 

Du svigter ikke dem, der søger dig, Herre 

Søndag 

9. 8. 

19. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: 1 Kong 19,9a.11-13a V: Sl 85,9abc.10-14 2.L: Rom 9,1-5  

Ev: Matt 14,22-33 

Lad os se din godhed, Herre, og giv os din frelse 

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 

 

 

Det var Guds plan at inddrage menneskene i sin evige 

herlighed ved at sende Messias til verden som bud-

bringer om livet i Gud.  

Derfor sagde Jesus til folkeskaren: ‘Jeg er livets 

brød’. ‘For Guds vilje er, at enhver, der ser Messias 

og tror på ham, skal have evigt liv’. 
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