
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 

 
I en tid, hvor der ofte stilles spørgsmålstegn ved Kirkens lære, er det godt at 

huske på, at Herren byggede sin Kirke på disse to menneskers liv og tro. Peter, 

den alvorlige leder af vor tro, og på Paulus, den frygtløse prædikant, der minder 

os om, at alt, hvad vi ved og tror på, kommer fra apostlene. Uden dem er der 

intet grundlag for kristen tro. Peter var en simpel fisker uden uddannelse, som 

var lykkeligt uvidende om verden uden for Galilæa. Første gang, han kommer i 

kontakt med Jesus var mens han fiskede. Af natur var Peter fuld af energi og 

fremfusende. Han var ikke udspekuleret. Hvis han havde en stærk overbevis-

ning, lod han folk den vide. Evangelierne gør meget ud af at vise hans svaghed, 

frygt og svigt. Han havde tendens til at handle først og tænke bagefter. Og da 

han troede, at han kunne gå på vandet, sank han. Ved den sidste nadver påstod 

han kækt, at han ville være Kristi loyale og faste ven til den bitre ende, han 

sagde, at han aldrig ville svigte, selv om andre gjorde det. Men før den skæbne-

svangre nat var ovre, drillede en tjenestepige ham, og hans mod svigtede ham. 

Tre gange nægtede han at kende Jesus. Men selv om han svigtede Jesus, fik han 

tilgivelse og fik den vidunderlige opgave at tage sig af de mennesker, som Je-

sus elskede. Èn vigtig ting lærer Peter os: at rejse sig og fortsætte hvor ofte man 

end falder. Fiasko kan ofte være Guds måde at vise vejen for os og gøre os 

opmærksomme på vor egen hjælpeløshed. 

Vi møder Paulus første gang i Apostlenes Ger-

ninger, hvor han står mellem en flok mennesker, 

der er ved at stene Stefanus til døde. Lukas be-

retter, at Paulus bifaldt denne forfærdelige hand-

ling. Paulus var en ivrig tilhænger af den strikse 

jødiske religion og de kristnes største fjende. 

Han gennemsøgte endog hele området for at 

finde kristne, som han kunne forfølge. Det var på 

en sådan tur til Damaskus, at hans liv pludseligt 

blev ændret. Et lyn kastede ham af hesten, og 

han hørte Jesus sige: Hvorfor forfølger du mig? I 

samme øjeblik forstod han, at det, at forfølge de 

kristne, var det samme som at forfølge Messias, 

som på en eller anden måde var til stede i den 

kristne kirke. Fra dette øjeblik af følte Paulus sig 

kaldet til at tage del i evangeliets glade sandhed. Han var en handlingernes 

 

Peter og Paul 

14. alm. søndag 

Læseår B 2021 

 

Meditation (forts.) 
 

Bliv hos os, 

så vi tålmodigt lytter til hinanden, 

ikke forkætrer hinanden, 

men trofast slår følge med de søgende 

og venter på dem, der er faret vild. 
 

Bliv hos os, 

så vi må være hurtige til at tilgive 

og langsomme til at dømme. 
 

Bliv hos os, 

så vi kan oversætte dit ord i vor tids sprog, 

ikke udelukker nogen fra dit brød, 

men deler det ud til dem, der er sultne. 
 

Bliv hos os, 

så vi ikke glemmer 

vor plads blandt de fattige. 
 

Bliv hos os, 

så vi bliver ét - din kirke. 

Til brug i liturgien 



mand, der nu var drevet af en altopslugende kærlighed til Kristus. Hans missi-

onsrejser plantede evangeliets spire i hele Middelhavsområdet. Hans strategi 

var først at henvende sig til den lokale synagoge og det fremprovokerede ofte 

en voldelig reaktion, han blev slået, stenet og kastet i fængsel. Resultatet var, at 

han henvendte sig til hedningene, der viste sig mere modtagelige for hans bud-

skab. Paulus var vanskelig at leve sammen med og synes at have haft en karis-

ma, der skabte strid, hvor han end kom. Tilsyneladende kunne man enten have 

Paulus eller fred, men det var vanskeligt at have begge dele. Så vel som at være 

missionær var han en intellektuel, som underviste i troens store spørgsmål. 

Mens de levede, spillede Peter og Paulus hver deres rolle i den nye kirkes liv. 

De havde forskellig baggrund og karakter og havde hver deres egen måde at 

forholde sig på, som for altid vil skabe en kreativ spænding mellem dem. Peter 

var langsom til at acceptere nye ideer. Det var hans synspunkt, at kirken skulle 

forblive, som Jesus havde efterladt den, og der skulle intet mindre end en vision 

til, for at få ham til at forstå, at hedningerne kunne være i kirken på lige fod 

med det udvalgte folk. Paulus var af den opfattelse, at der var visse områder, 

som Jesus ikke havde beskæftiget sig med, men som ikke kunne ignoreres. Der 

vil altid være en kreativ spænding mellem peterne og pauluserne, hvis evange-

liets budskab skal kunne komme til udtryk i en foranderlig verden. Begge 

apostle led martyrdøden i Rom under kejser Neros forfølgelser. Paulus blev 

halshugget uden for murene, men Peter døde ved at strække armene ud på et 

kors, som hans Herre havde gjort; ifølge overleveringen med hovedet nedad på 

den nuværende Petersplads. De blev begge gjort til syndebukke for Roms af-

brænding, men de tændte en ild, der aldrig vil kunne slukkes. For dette takker 

vi dem. 
Desmond Knowles: Preaching God’s Word on Sundays 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgisk kalender 

Søndag 

4. 7. 

PETER OG PAUL, apostle (h) 1.L: ApG 12,1-11 V: Sl 34,2-9  

2.L: 2 Tim 4,6-8.17-18 Ev: Matt 16,13-19 

Herren befriede mig for min frygt.  
Mandag 

5. 7. 

Antonius Maria Zacharia, præst (†1539) 

L: 1 Mos 28,10-22a V: Sl 91,1-4.14-15 Ev: Matt 9,18-26 

Min Gud jeg stoler på dig 

Tirsdag 

6. 7. 

Maria Gorretti, jomfru og martyr (†1902) 

L: 1 Mos 32,23-33 V: Sl 17,1-3.6-8.15 Ev: Matt 9,32-38 

I retfærdighed skal jeg skue dit ansigt, Herre 

Onsdag 

7. 7. 

L: 1 Mos 41,55-57;42,5-7a.17-24a  

V: Sl 33,2-3.10-11.18-19 Ev: Matt 10,1-7 

Lad din godhed kommer over os, Herre 

Torsdag 

8. 7. 

L: 1 Mos 44,18-21.23b-29;45,1-5 V: Sl 105,16-21 Ev: Matt 10,7-15 

Husk de undere, Herren gjorde 

Fredag 

9. 7. 

Villehad, martyr (†1572) (m)  

L: 1 Mos 46,1-7.28-30 V: Sl 37,3-4.18-19.27-28ab.39-40  

Ev: Matt 10,16-23 

Retfærdiges frelse komme fra Herren 

Lørdag.  

10. 7. 

KNUD KONGE, martyr, kongeriget Danmarks værnehelgen (†1086) (f)  

L: 2. Krøn 24,18-22 eller 2 Kor 9,6-15  

V: Sl 31, 3cd-4.6-8ab.16c-17 Ev: Matt 10,34-39 

Fader! I dine hænder betror jeg min ånd 

Søndag 

11. 7. 

15. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: Amos 7,12-15 V: Sl 85,9ab-14 2.L: Ef 1,3-10 Ev: Mark 6,7-13 

Lad os se din godhed, Herre, og giv os din frelse! 

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 
Herre, vor Gud. 

Vi beder dig for vor kirke. 
 

Bliv nær hos os, 

så vi i pluralismens mangfoldighed 

ikke overhører din stemme 

og ikke forbytter dit ord 

med menneskeord, 

men beredvilligt og åbent 

holder fast ved evangeliet. 
fortsætter 

på bagsiden 
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