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og oplysninger til brug i ugens løb 

Han opstod på den tredje dag fra de døde 

mandag

5. april
Påskemandag

ingen morgenmesse kl. 8.30

kl. 10.00  Højmesse

søndag

11. april
Barmhjertighedens

Søndag
kl. 8:30 morgenmesse

kl. 10.00  Højmesse

"Vi forkynder jer det Evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud 
opfyldt for os, deres børn, da Han lod Jesus opstå" (ApG 13,32-33). Jesu 
Opstandelse er den højeste sandhed i vor tro på Kristus, troet og levet som den 
centrale sandhed af det første kristne fællesskab, overleveret som fundamental 
af Traditionen, fastslået af Det Nye Testamentes dokumenter, forkyndt, 
samtidig med Korset, som den væsentlige del af Påskemysteriet: 

"Kristus er opstanden fra de døde. 
Ved sin død overvandt Han døden, de døde gav Han livet." 

Den historiske og transcendente begivenhed 
Kristi Opstandelses mysterium er en virkelig begivenhed, der ifølge Det Nye 
Testamentes vidnesbyrd har åbenbaret sig synligt i historisk konstaterbare 
kendsgerninger. Allerede Sct. Paulus kunne, hen imod år 56, skrive til 
korinterne: "Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv 
har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at Han blev 
begravet, at Han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at Han blev set af 
Kefas, dernæst af de Tolv" (1 Kor 15,3-4). Apostlen taler her om den levende 
overlevering om Opstandelsen, som han havde lært at kende efter sin 
omvendelse uden for Damaskus." 

Den tomme grav 
"Hvorfor leder I efter den levende 
blandt de døde? Han er ikke her, 
Han er opstået!" (Luk 24,5-6). Inden 
for rammen af påskens begivenheder 
er den tomme grav det første 
element, man møder. I sig selv er 
den ikke noget direkte bevis. 
Fraværet af Kristi legeme i graven 
kunne godt forklares på andre måder. 
Alligevel har den tomme grav for 
alle været et vigtigt tegn. Disciplenes 
opdagelse af den var det første skridt 
hen imod erkendelsen af 
Opstandelsen som en kendsgerning. 
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Halleluja, Herren er 
opstanden!

Alle i menigheden ønskes 
en velsignet Påskefest!

Kristus lever!
esus var opstået i herlighed, blev han set af disciplene, 
unne bekræfte, at det var ham; de så ham spise, de 
ede med ham, og de så alle hans sårmærker – naglerne 

nsen. »Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem 
mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage
sig for dem og talte om Guds rige.« Mange af disse 

d led døden for at bevidne denne tro.



Dette er tilfældet først for de hellige kvinder" siden for Peter. "Den discipel, 
Jesus elskede" (Joh 20,2), erklærer, at han, da han trådte ind i den tomme grav 
og opdagede "linnedklæderne ligge der" (Joh 20,6), så og troede." Det 
forudsætter, at han ud fra den tomme gravs tilstand har konstateret, "at fraværet 
af Jesu legeme ikke har kunnet være noget menneskes værk, og at Jesus ikke 
simpelthen var vendt tilbage til et jordisk liv, sådan som tilfældet havde været 
med Lazarus." 

Den Opstandnes tilsynekomster 
Maria fra Magdala og de hellige kvinder, som kom for at fuldende salvelsen af 
Jesu legeme, der var blevet gravlagt i hast på grund af sabbaten, som begyndte 
langfredag aften, var de første, der mødte den Opstandne. Sådan blev 
kvinderne de første budbringere om Kristi Opstandelse til selve apostlene. Det 
er dem, Jesus dernæst viser sig for, først for Peter, så for de Tolv. Peter, som 
var kaldet til at styrke sine brødre i troen, ser altså den Opstandne før dem, og 
det er hans vidnesbyrd, der får fællesskabet til at udbryde: "Ja, sandelig, Herren 
er opstanden og har vist sig for Simon!" (Luk 24,34).
Alt, hvad der skete i disse påskedage, engagerede enhver af apostlene - og Peter 
ganske særligt - i opbygningen af den nye æra, som indledtes påskemorgen. 
Som vidner om den Opstandne forbliver de grundstenene i Hans Kirke. Troen 
hos det første fællesskab af troende er grundlagt på vidnesbyrd fra konkrete 
mennesker, som var kendt af de kristne og for størstedelen endnu i live iblandt 
dem.

Fra: Den Katolske Kirkes Katekismus

Liturgisk kalender

Søndag
4.4.

PÅSKEDAG, HERRENS OPSTANDELSE: 
1.L: ApG 10,34a.37-43 V: Sl 118,1-2.16-17.22-23 
2.L: Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 Sekvens. Ev: Joh 20,1-9 
Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den

Manda
g

5.4.

L: ApG 2,14.22-32 V: Sl 16,1-2a.5.7-11 Ev: Matt 28,8-15
Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig

Tirsdag
6.4.

L: ApG 2,36-41 V: Sl 33,4-5.18-20.22 Ev: Joh 20,11-18
Herrens godhed fylder jorden

Onsdag
7.4.

L: ApG 3,1-10 V: Sl 105,1-4.6-9 Ev: Luk 24,13-35 
Jeres hjerte glæde sig, I, som søger Herren

Torsda
g

8.4.

L: ApG 3,11-26 V: Sl 8,2a.5-9 Ev: Luk 24,35-48
Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden

Fredag. 
9.4.

L: ApG 4,1-12 V: Sl 118,1-2.4.22-27a Ev: Joh 21,1-14
Den sten, bygmestrene forkastede, er blevet hovedhjørnesten

Lørdag
10.4.

L: ApG 4,13-21 V: Sl 118,1.14-16ab.18-21 Ev: Mark 16,9-15
Jeg vil takker dig, for du svarede mig

Søndag
11.4.

2. søndag i påsken (II Ps) 1.L: ApG 4,32-35 
V: Sl 118,2-4.16-18.22-24 2.L: 1 Joh 5,1-6 
Ev: Joh 20,19-31
Tak Herren, for han er god, for hans trofasthed varer til evig tid

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 Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315  piotr.cssr@gmail.com

Meditation

Hvis din tro drukner i hverdagens gøremål,
vil påske være en ny begyndelse.

Hvis dine forhåbninger svinder,
bryder påsken igennem
den grå resignation.

Hvis din kærlighed er ved at slukkes
vil påsken tænde den med sin ild.

Hvis tro, håb og kærlighed finder fodfæste i dig,
vil dit hjerte ikke være bedrøvet,
men sprudlende frisk
vidne om påskens budskab.
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