
 

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  

Onsdag  kl.  08.00  

Torsdag  kl. 17.00 med novene 

Fredag  kl. 17.00  

Lørdag  kl.  08.00  

Lørdag  kl.  16.30 engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 

og oplysninger til brug i ugens løb 

Når man har udsyn, finder man sig tilrette 

»Det er godt, at vi er her!« sagde Peter til Jesus, da han på det høje bjerg hav-
de set Herren i hans forklarede herlighed. Og for at fastholde øjeblikket, sagde 
han spontant: »Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Eli-
as.«  
Dét, der gik forud, gjorde naturligvis et stor indtryk på Peter og hans medud-
valgte Jakob og Johannes. De så den snehvide strålende Herre, og fuld af over-

raskelse vidste de ikke, hvad de skulle 
gøre. De vidste ikke, hvad de selv sagde. 
Eller vidste de alligevel noget? Peter 
foreslog dog en særdeles praktisk løs-
ning. Tre hytter – men ingen til sig selv 
og vennerne. Altså tre hytter, hvor man 
kunne føle sig hjemme, hvor man kunne 
glemme verden. 
Men netop det passede ikke Jesus. 
Tvært imod. Han rev disciplene ud af 
deres drømmerier, og gjorde dem be-
kendt med virkeligheden: at han måtte 
lide og dø, men så opstå fra de døde. 

For Peter og de to andre disciple var det for meget nyt på en gang. Nu forstod 
de slet ikke noget mere, opstå fra de døde! De skulle først lære, at det at være 
menneske, er at være pilgrim. At det ikke i første runde drejede sig om at slå 
sig ned, at bygge hytter, at skabe sig et behageligt liv, men at endemålet var et 
helt andet. At pleje fællesskabet, passe sit arbejde. Der er rigtigt nok opgaver 
undervejs, men ikke om at slå sig ned og blive bofast. Selv omsorg for med-
mennesker, social indsats, hjælp til de fattige og lidende er ikke livets alfa og 
omega; de er kun milesten på den fælles vej. 
Ligesom Jesus førte sine disciple ned fra forklarelsens bjerg til tårernes dal, 
sådan er vi også kaldet til at huske, at vort liv er en pilgrimsvandring. Men vi 
skal alligevel ikke frygte for fremtiden – Gud ledsager os. Han ser fremad i 
samme retning sammen med os. Han holder sin beskyttende hånd over os. 

2. søndag  

i fasten 2021 

Læseår B 

 

 

Mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, 
hvad de havde set. 

Mark. 9,9 
M 

Oplevelsen på bjerget 
 

Der findes en ’fristelse på bjerget’ – det lykkelige øjebliks fristelse. 
Lad os blive her, for her er så smukt – en skønhed, man gerne vil 
fastholde. 
 

Men man kan ikke blive på bjerget. Man skal påbegynde nedstignin-
gen til hverdagens dal. 
 

Erindringen om det, der skete, forbliver intakt og giver styrke til at 
udholde hverdagens banaliteter. 
 

I dag vil jeg i erindringen genkalde mig mine ’oplevelser på bjerget’. 
 

Erindring er en anden form for nærvær. 
 

fra:`Ostern entgegen` 2012 



Han lader os altid forstå, at vejen ned ad bjerget også fører op igen – til op-
standelsens bjerg og til himmelfarten. Men først er der Golgata. 
Dag Hammarskjöld sagde engang: Man skal ikke bekymre sig om, hvor hvert 
enkelt skridt fører hen. Man skal se langt frem for at finde den rigtige vej. Kun 
dem, der både har blik for forklarelsens bjerg og tårernes dal, kan finde vejen i 
midten. Kun dem, der gør sig fri af trangen til at bygge hytter og gør sig åbne 
for højere mål, kan udholde korsvejens kval og smerte og have et berettiget 
håb ud over Golgata. Kun dem, der forstår og opfatter Jesu forklarelse og op-
standelse på denne måde, kan se dem som opmuntring for sit eget liv. Kun de 
vil kunne finde sig tilrette, fordi deres udsyn er baseret på tro på Gud og hans 
løfte. 

Adalbert L. Balling  
DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 
 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 
 

Søndag 

28.2. 

2. søndag i fasten (II Ps) 

1.L: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18 V: Sl 116,10.15-19  

2.L: Rom 8,31b-34 Ev: Mark 9,2-10 

Jeg kan vandre for Herrens ansigt i de levendes land 

Kristus, Faderens evige Ord, ære være dig 

Mandag 

1.3. 

L: Dan 9,4b-10 V: Sl 79,8.9.11.13 Ev: Luk 6,36-38 

Herre, gengæld os ikke vore synder 

Tirsdag 

2.3. 

L: Es 1,10.16-20 V: Sl 50,8-9.16b-17.21.23. Ev: Matt 23,1-12 

Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse 

Onsdag 

3.3. 

L: Jer 18,18-20 V: Sl 31,5-6.14-16 Ev: Matt 20,17-28 

Frels mig i din trofasthed 

Kristus, Faderens evige Ord, ære være dig 

Torsdag 

4.3. 

L: Jer 17,5-10 V: Sl 1,1-4.6 Ev: Luk 16,19-31 

Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren 

Fredag 

5.3. 

L: 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 V: Sl 105,16-21  

Ev: Matt 21,33-43.45-46 

Husk de undere, Herren gjorde 

Lørdag 

6.3. 

L: Mika 7,14-15.18-20 V: Sl 103,1-4.9-12 Ev: Luk 15,1-3.11-32 

Herren er barmhjertig og nådig 

Søndag 

7.3. 

3. søndag i fasten (III Ps) 

1.L: 2 Mos 20,1-17 eller 20.1-3.7-8.12-17 V: Sl 19,8-11  

2.L: 1 Kor 1,22-25 Ev: Joh 2,13-25 

Herre, du har det evige livs ord 

Lov og ære og pris, vi bringer dig, Kriste Forløser 

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: sanktannaekirke@katolsk.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 Grzeskiewicztlf.: 5028 9315  piotr.cssr@gmail.com  

 

 

 

Fastetiden i vor menighed 

 

HVER FREDAG I FASTETIDEN 
 

Kl. 17.00  Korsvejsandagt 
derefter:  Aftenmesse 

 

 

Tabor 
 

Den storslåede og vidunderlige oplevelse på Tabor lader os 

bedre begribe, hvad der er vort kald, hvilken apostolisk ånd, 

der skal opflamme os, hvilken styrke, der kræves af os, for 

at overvinde alle anfægtelser, al svaghed og alle fristelser. 

Jesus viser sig som den, der går vejen sammen med os. 
 

Johannes XXIII 

 Søndag, den 28. februar fasteprædiken 

i messen kl. 8.30 og i højmessen kl. 10.00 

Søndag, den 7. marts fasteprædiken 

i messen kl. 8.30 og i højmessen kl. 10.00 

Prædikant: Diakon Kaare Nielsen 
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