
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 

Kl.   8.30 dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 
 

Hverdage: 

Mandag  kl.    8.00 

Tirsdag kl.  17.00 med vesper 

Onsdag  kl.    8.00  

Torsdag  kl. 17.00 med novene  

Fredag  kl. 17.00  

Lørdag  kl.     8.00 med laudes   

Lørdag  kl.  17.00 engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation og oplysninger til brug i ugens løb 
 

»Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!« 
At svømme i havet og lade sig bære op og ned af høje bølger er blandt 

de skønneste ferieglæder. Den, der har oplevet det, spørger sig selv: 

Kunne Jesus virkelig vandre over et stormfyldt hav som på den faste 

jord og tale med ængstelige mennesker? Det er meget forståeligt, at 

mange mennesker i dag er skeptiske over for evangeliet om Jesu van-

dring på søen. 

Hvis man studerer de forskellige skildringer af denne begivenhed, står 

det fast: Det drejer sig om en fortælling i bibelsprog; den forbinder de 

tidligere erfaringer med disciple i havsnød med senere oplevelser: Den 

opstandnes tilsynekomster. Derfor kan man ikke længere rekonstruere 

den virkelige begivenhed. Og alligevel er der tilstrækkeligt til at erken-

de, hvad evangelisten ville sige. 

For israelitterne var havet et udtryk for 

fare. At gå hen over vandet kunne kun 

Gud som herre over døden (Han alene 

spænder himlen ud, han går på havets ryg) 

Job 9,8. Jesu vandren på havet ’i den fjer-

de nattevagt’ (bedetimen) henviser i for-

troligt bibelsprog til, hvem han egentlig 

er: som ligesom Gud går ’hen over’ (Da 

de så ham gå på søen, troede de, at det var et 

spøgelse, og de skreg op; for alle så ham og 

blev skrækslagne) Mark 6,49 - Mark 6,50, 

saml. Da lød det: »Gå ud og stil dig på bjer-

get for Herrens ansigt, så vil Herren gå for-

bi« 1 Kong 19,11. 

Når disciplene bliver forskrækkede, svarer det til de fromme israelitters 

holdning, når de mødte Guds verden. Ifølge Lukas blev disciplene også 

bange påskemorgen, da de så Jesus (De blev bange og forfærdede og troede, 

det var en ånd, de så) Luk 24,37, fordi de troede, de så et spøgelse. Som til 
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Til søndagens 1. læsning 

(1 Kong 19,9a.11-13a) 
 

Profeten Elias, der levede under kong Akab af Nordriget Israel 

(871-852), kæmpede hårdt imod folkets afgudsdyrkelse. Han 

måtte flygte fra landet og foretog en valfart til gudsbjerget Horeb 

(Sinai), hvor han ligesom Moses mødte Gud - ikke i stormvejr, 

ildsøjle eller jordskælv, men i ‘stilhedens røst’. 

 

Til søndagens evangelium 
(Matt 14,22-33) 

 

Jesus valgte selv sine disciple i modsætning til andre rabbinere 

på den tid. Ved at følges med ham, lytte til hans fortolkninger af 

de hellige skrifter og ved at se hans omgang med mennesker, 

blev deres sind ofte bragt i oprør: Hvem er denne Jesus? Er han 

andet og mere end én af de mange rabbinere? Et sådant oprør 

hører vi om i dagens evangelium, og Jesu svar er: ‘Kom til mig. 

Træd ud af jeres tvivl. Hav tillid til mig’. 



påsken opklarede Herren selv disse misforståelser med sit ord. (Det er 

kun hos Matthæus, at vi læser indskydelsen over mod, ringe tro og Pe-

ters redning, at vi kan sammenfatte denne apostelhistorie; Peter troede, 

at han elskede Jesus mere end de andre, og dog var han den, der for-

nægtede den tilfangetagne, og dog blev han ved denne påske accepte-

ret.) 

Som til de ængstelige disciple råber Herren også til os: »Frygt ikke!« Li-

gesom Jesu disciple og de første kristene bliver vi selv bange for livets 

storme, som ikke vil lade os komme fremad. Som grund for sin opmun-

tring siger Jesus stadig i dag: »Det er mig« Han er den »JEG ER«, den 

guddommelige Herre over historien og døden; han bekymrer sig om os 

og træder os i møde, når vi er ængstelige. Derfor gælder det også for os: 

«Frygt ikke«. 

Jacob Kremer: ”Die Sonntagsevangelien” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgisk kalender 

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 

Mandag 

10. 8. 

Laurentius, diakon og martyr (†259) (f)  

L: 2 Kor 9,6-10 V: Sl 112,1-2.5-9 Ev:. Joh 12,24-26 

Lykkelig den, der låner gavmildt ud, Herre 

Tirsdag 

11. 8. 

Klara, jomfru (†1253)(m)  

L: Ez 2,8 – 3,4 V: Sl 119,14.24.72.103.111.131 

 Ev: Mat 18,1-5.10.12-14 

Hvor er dit ord sødt for min gane, Herre! 

Onsdag 

12. 8. 

L: Ez 9,1-7;10,18-22 V: Sl 113,1-6 Ev:. Matt 18,15-20 

Herrens herlighed er ophøjet over himlen 

Torsdag 

13. 8. 

L: Ez 12,1-12 V: Sl 78,56-59.61-62 Ev: Mat 18,21 – 19,1 

Glem ikke Herrens gerninger 

Fredag 

14. 8. 

Maximilian Maria Kolbe, præst og martyr (†1941)(m) 

L: Ez 16,1-15.60.63 eller Ez 16,59-63 V: Es 12,2-3.4bcd.5-6  

Ev: Matt 19,3-12 

Din vrede svandt, og du blev mig til trøst 

Lørdag 

15. 8. 

L: Ez 18,1-10.13b.30-32 V: Sl 51,12-15.18-19 Ev: Matt 19,13-15 

Skab et rent hjerte i mig, Gud! 

Søndag 

16. 8. 

JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN (h) (IV Ps) 

1.L: Åb 11.19a; 12,1-6a.10ab V: Sl 45,10-12.16  

2.L: 1 Kor 15,20-26 Ev: Luk 1,39-56 

Dronningen står ved din højre side, smykket med ofirguld 

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 

Stilhed midt i larmen 
 

Man taler så meget om forurening. Larm og hektisk forkrampet 
travlhed er også forurening. Den, der formår at skaffe sig lidt stil-
hed, ved at undvære det sædvanlige fjernsyn, radioen eller andre 
overflødige apparater, vinder en smule lykke. På hovedbanegår-
den i Milano så jeg engang en drager. Han lå på en sæk kul ved 
en søjle og sov sødeligt. Togene kørte forbi med høje fløjt. Andre 
rullede ind med skrigende bremser. Højtalerne var ustandseligt i 
gang. Folk kom og gik med larm og spektakel. Men han sov som 
om han ville sige: ’Gør blot, hvad I vil. Jeg har brug for fred og ro’.  
 

Denne mand gav mig noget at tænke over. Midt i verdens larm og 
travlhed, skal du vedblive at være den, du er. Tillad ikke, at man 
gør dig til et værktøj. Bliv ikke slave af andres og modens menin-
ger. Skaf dig lidt stilhed – det vil gøre din sjæl godt. Larmen 
bringer ikke det gode, for det gode larmer ikke. 

Johannes Paul I 
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