
 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 
og oplysninger til brug i ugens løb 

 

Verdensbededagen for kald 

Livets Gud! 
Af kærlighed har du  

skabt mennesket i dit billede. 
Helt fra begyndelsen 

har du omfattet mennesket 
med ufattelig interesse. 
Vi beder dig for alle mennesker: 

 
Lad dem forstå,  

at meningen med livet er  
at være åben for din kærlighed,  
at vidne om det i hverdagen  

og leve livet i tillid til,  
at du er nærværende. 

 
Du har sendt os din Søn. 

Han er vejen, sandheden og livet.  
Han skænker livet i al dets fylde  
til alle, der lytter til ham. 

Vi beder dig for alle døbte mennesker: 

 
Giv dem mod og beslutsomhed 
til at lytte til dit ord  

og give plads til dit budskab i deres hjerter,  
så de må opnå din vej  
som mål for deres liv  

og trofast følge denne vej. 
 

Du har givet os din hellige Ånd  
i dåb og firmelse,  
den Ånd, som er Herre og levendegører.  

Ved din Ånd er vi præget med dit segl.  

4. søndag i 

Påsken 

2021 B Fællesskab og tryghed hos Gud 
 

Som den gode hyrde bekymrer sig om fårene i hjorden, således 

bekymrer Gud sig om mennesker. Sådan som en høne samler 

sine kyllinger om sig, varmer dem og beskytter dem mod 

fjender, således samler, varmer og beskytter Gud sine. Sådan 

som en mor tager sig af sit barn, sådan sørger Gud for 

mennesker. Ligesom en mor velsigner Gud hver enkelt af os. 

Gud velsigner på samme måde, som en gammel Navajoindianer- 

velsignelsesbøn: 
 

»Måtte dine fødder føre dig mod vest, 

måtte dine hænder vende dig mod syd, 

måtte dit hoved dreje sig mod øst, 

måtte din venstre hånd dreje dig mod nord, 

måtte fred indhylle dig og harmoni lede dig! 

Vær velsignet alle de steder, du kommer hen; 

vær velsignet med kostbare stene og fede får 

og hurtige heste! 

Vær velsignet blandt dine venner og familie. 

Måtte alle velsignelsesord komme over dig; 

ærefrygtens fylde gribe dig; 

fromhedens fylde gennemtrænge dig! 

Vær velsignet i solens lys; 

vær velsignet i stjernernes skær! 

Måtte dine veje føre dig derhen, 

hvor der er liv, lys og fylde.« 



Vi beder dig for alle,  

der er kaldet til tjeneste i kirken. 
 
Lad din Ånd udvirke,  

at mennesker har tillid til dit virke i dem  
og helt overlader sig til dig,  

så de fuldt ud bliver dine børn  
og tjener dig af hele deres hjerte. 
 

Treenige Gud,  
giv os at være rede til  

ved din kærlighed at vælge livet,  
for du er selv LIVET. 

Amen.                      pave Frans 
 

 
 

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  

Onsdag  kl.  08.00  

Torsdag  kl. 17.00 med novene 

Fredag  kl. 17.00  

Lørdag  kl.  08.00  

Lørdag  kl.  17.00 engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 

 
 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

25.4. 

4. søndag i påsken (IV Ps) 1.L: ApG 4, 8-12  

V: Sl 118,1.8-9.21-23.26.28-29  

2.L: 1 Joh 3,1-2 Ev: Joh 10,11-18 

Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten 

Kollekt til bispedømmets teologistuderende 

Mandag 

26.4. 

L: ApG 11,1-18 V: Sl 42,2-3; 43,3-4 Ev: Joh 10,1-10 

Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. 

Tirsdag 

27.4. 

L: ApG 11,19-26 V: Sl 87,1-7 Ev: Joh 10,22-30 

Lovsyng Herren, alle I folk 

Onsdag 

28.4. 

L: ApG 12,24-13,5 V: Sl 67,2-3.5.6+8 Ev: Joh 12,44-50 

Folkene skal takke dig, Gu, alle flokkene skal takke dig. 

Torsdag 

29.4. 

Katarina af Siena, jomfru og kirkelærer,  

værnehelgen for Europa (†1380) (f)  

L: 1 Joh 1,5 – 2,2 V: Sl 103,1-4.8-14.17-18a  Ev: Matt 11,25-30 

Min sjæl, pris Herren. 

Fredag 

30,4 

Pius V, pave (†1572) L: ApG 13,26-33 V: Sl 2,6-7,8-9,10-11 

Ev: Joh 14,1-6 

Du er min søn, jeg har født dig i dag! 

Lørdag 

1.5. 

Josef, arbejderen, L: 1 Mos 1,26 – 2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24  

V: Sl 90,2-4.12-14.16 Ev: Matt 13,54-58 

Styrk vore hænders værk, Herre. 

Søndag 

2.5. 

5. søndag i påsken (I Ps) 1.L: ApG 9,26-31 V: Sl 22,26b-28.30-32  

2.L: 1 Joh 3,18-24 Ev: Joh 15,1-8 

Herre, du er min lovsang i den store forsamling. 

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 

 

 

 

 

 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. 
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