
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 
 

Kunsten: At tage små skridt 

Herre, 

Jeg beder ikke om undere og visioner,  

men om styrke til at klare hverdagen.  

Lær mig kunsten: At tage små skridt. 

Gør mig skarpsindig og opfindsom,  

så jeg i hverdagens virvar  

rettidigt kan notere mig de erfaringer og opfattelser,  

som har gjort særlig indtryk på mig. 

Lad mig sikkert forstå tidens tegn  

og giv mig en fin fornemmelse  

for det, der er vigtigt, og det, der er mindre vigtigt.  

Lad mig forstå,  

at drømme om fortiden og om fremtiden  

ikke hjælper mig videre.  

Hjælp mig at udføre den næste opgave  

så godt, det lader sig gøre,  

og at opfatte nuet som det vigtigste. 

Beskyt mig mod den naive tro,  

at alt i livet burde forløbe godt. 

Giv mig den nøgterne erkendelse,  

at vanskeligheder, nederlag, modgang og fejltrin  

er en selvfølgelig del af livet 

og en nødvendighed for at vokse og modnes. 

Giv min sjæl og mit legeme det daglige brød,  

en gestus af din kærlighed, et venligt ekko,  

og giv mig af og til oplevelsen af at kunne bruges.  

 

 

12. alm. søndag 

Læseår B 

2021 

 

 

Evige Gud og Himmelske Far! 
 

Med Jesus er dit lys blevet tændt for folkeslagene, og Johannes 

Døberen forkyndte hans komme og opfordrede alle til at åbne 

deres hjerter for Messias. 

På Johannes Døberens festdag beder vi dig for vor menighed, at 

vi må styrke og støtte hinanden, så vi kan være troværdige vid-

ner om dig og dit rige.  
 

Hjælp os til som Johannes Døberen at vise andre mennesker hen 

til Jesus, der er verdens lys og vor frelser. Dig lovpriser og takker 

vi ved samme Jesus Kristus, vor Herre.  Amen. 



Jeg ved,  

at mange problemer løses ved  

intet at foretage sig.  

Giv mig at kunne vente. 

Jeg ville gerne  

lade dig og de andre komme til orde.  

Det vigtigste siger man ikke selv,  

det bliver sagt én. 

Du ved,  

hvor meget vi har behov for venskab.  

Giv at jeg må være tilstrækkelig voksen  

for dette smukke, vanskelige, risikofyldte og sarte livsprojekt. 

Giv mig den nødvendige fantasi til  

i det rigtige øjeblik  

at kunne aflevere en pakke godhed   

- med eller uden ord –  

på det rigtige sted. 

Gør mig til et menneske,  

som ligner et skib, der stikker dybt,  

så jeg kan nå dem, der er nederst. 

Beskyt mig mod angsten  

for at kunne forsømme livet.  

Giv mig ikke det, jeg ønsker,  

men giv mig det, jeg har brug for. 

Lær mig kunsten: At tage små skridt. 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
 

 

 

 
 

Liturgisk kalender 
Søndag 

20. 6. 
12. alm. søndag 1.L: Job 38,1.8-11 V: Sl 107,23-26.28-31  

2.L: 2 Kor 5,14-17 Ev: Mark 4,35-41 

Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid 

Kollekt til Bonifatiuswerk 

Mandag 

21. 6. 

Aloysius Gonzaga, ordensmand (†1591) (m) 

L: 1 Mos 12,1-9 V: Sl 33,12-13.18-20.22  Ev: Matt 7,1-5 

Lykkeligt det folk, Herren udvalgte sig til ejendom 

Tirsdag 

22. 6. 
Alban, martyr (†209) 

L: 1 Mos 13,2.5-18 V: Sl 15,2-5 Ev: Matt 7,6.12-14 

Herre, hvem kan være gæst i dit telt? 

Onsdag 

23. 6. 

L: 1 Mos 15,1-12.17-18 V: Sl 105,1-9 Ev: Matt 7,15-20 

Evigt husker Herren pin pagt 

Torsdag 

24. 6. 

Johannes Døbers fødsel (h) 

1.L: Es 49,1-6 V: Sl 139,1-3.13-16a 2.L: ApG 13,22-26  

Ev: Luk 1,57-66.80 

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt 

Fredag 

25. 6. 

L: 1 Mos 17,1.9-10.15-22 V: Sl 128,1-5 Ev: Matt 8,1-4 

Se, sådan velsignes den mand, der frygter Herren 

Lørdag 

26. 6. 

L: 1 Mos 18,1-15 V: Luk 1,46b-50.53-55 Ev: Matt 8,14-17 

Herren husker på sin barmhjertighed 

Søndag 

27. 6. 

Moderen af den Stedsevarende Hjælp  

1.L: Es 7,10-17 V: Sl 71,1-5.12  2.L: Åb 12,1-6.10  

Ev: Joh 19, 25-27 

Herre, hjælp mig i min nød 

 

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  

Alle i menigheden ønskes en god sommer 

og en afslappende ferietid. 
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