
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 

 

Hymne 

himmeriget  

ligner en perle  

som én fandt  

i marken  

og fjernede den 

 

manden,  

som fandt perlen  

gik hen  

og solgte al sin jord  

og gav alt bort 

 

en anden,  

som iagttog manden,  

spurgte sig selv,  

hvorfor denne mand  

havde vundet  

den store gevinst 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation –  

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

 

Den hellige Anna 

vor kirkes og menigheds værnehelgen 

 

I Det ny Testamente kan man ikke finde noget om Joa-

chim og Anna. Først i 2. årh. nævnes de i det apokryfe Ja-

kobsevangelium som Marias forældre, og dermed som Je-

su morforældre.  Joachim er her omtalt som en præst, der 

boede i Jerusalem og hvis ægteskab med Anna var barn-

løst i 20 år.  En engel bebuder dem, at de vil få en datter, 

nl. Maria. Den stærke analogi med den gammeltestament-

lige Hannas historie er påfaldende. Hun var Samuels mor. 

Joachims og Annas historie kom interessen for Marias 

herkomst i møde og slog fast, at hun nedstammede fra 

Davids hus.  

I folkefromheden var Anna særligt elsket. Som oftest 

fremstilles hun sammen med Maria og Jesus ('Anna selv 

tredje'). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den hl. Annas fest beder vi for vor menighed, at vi med bræn-

dende hjerte og iver må søge nye veje for at bringe Evangeliets 

budskab ud til mennesker i vor tid.  

Derom beder vi på forbøn af den hl. Anna, menighedens værne-

helgen. 
 

Den hellige 
Annas Fest 

17. alm. 

søndag 2021 
Læseår B 

 

for den første  

var hans livs lykke  

gjort med ét slag 

 

for den anden  

var lykken  

en hindring  

for at se klart  

- al hans tid går  

med at tælle og veje 

 

når regnskabet  

så skal gøres op,  

falder perlen 

i vægtskålen  

og opvejer alt. 
 

Wilhelm Willms 
 

 

 



 

Latinamerikansk ‘Fadervor’ 
 

Far, 

du er ikke først og fremmest vor dommer og Herre, 

men vor far, 

for du hører dine undertrykte børns skrig. 

Du er i himlen, 

hvortil vi løfter vort blik i kampen. 

Helliget være din befriende indgriben mod dem, 

som i dit navn undertrykker mennesker. 

Til os - og begyndende med de fattigste - 

komme din retfærdighed. 

Lad din befrielse ske 

begyndende fra jorden og til himlen. 

Giv os det daglige brød, 

som vi i fællesskab har frembragt, 

og lad os sammen nyde det. 

 

Tilgiv os vor egoisme i det mål, 

som vi bekæmper den kollektive egoisme. 

Led os ikke ind i fristelsen til 

at udbytte mennesker 

for selv at tilegne os rigdom. 

Men befri os for hævn og had mod de onde,  

som undertrykker og kuer os. 

Amen. 
Leonardo Boff ofm 

 

Bøn i hverdagen 
 

En biskop besøgte en missionskirke i Tanzania. En dag fløj han med en lille 

flyvemaskine fra den nordlige til den sydlige del af landet. Da de få passagerer 

havde fundet deres pladser i flyet, sagde piloten uden videre: ‘Lad os bede!’ 

Derpå bad han - ikke biskoppen - for hver enkelt passager og for en god tur. 

Senere, da biskoppen var vent hjem til sit bispedømme, mødte han en journalist, 

der netop var vent hjem efter en rejse i Tanzania. Biskoppen berettede om sin 

oplevelse. Begge var enige om, at det var noget helt specielt at møde et teknisk 

begavet menneske, som gav de mennesker, han havde ansvaret for, ind under 

Guds beskyttelse - et menneske, som troede på bønnens magt.  

Hvad der tidligere ikke var noget særligt, er nu blevet en sjældenhed!  

Dét giver stof til eftertanke. 
Efter WK 

 Liturgisk kalender 

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 

Søndag 

25.7. 

Den hellige Annas Fest – menighedens værnehelgen 

1.L: Ordsp. 31,10-31 V: Sl 103,1-2.3-4.8+10.12-13  

2.L: Kol.3,12-17    Ev: Matt. 13,44-52 

Herren er barmhjertig og nådig! 

Mandag 

26.7 

De hellige Joakim og Anna, Jomfru Marias forældre (m) 

L: 2 Mos 32,15-24.30-34  V: Sl 106,19-23 Ev: Matt 13,31-35 

Tak Herren, for han er god  

Tirsdag 

27.7 

L: 2 Mos 33,7-11; 34,4b.5-9.28  V: Sl 103,6-13 Ev: Matt 13,36-43 

Herren er barmhjertig og nådig 

Onsdag 

28.7 

Martha (m)  

L: 1 Joh 4,7-16  V: Sl 34,2-11 Ev: Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42 

Jeg vil prise Herren til alle tider eller Smag og se, at Herren er god! 

Torsdag 

29.7. 

Olav, martyr, (†1030) (m)  

L: 2 Mos 40,16-21.34-38  V: Sl 84,3-6a.8a.11 Ev: Matt 13,47-53 

Hvor er dine boliger vidunderlige, Hærskarers Herre! 

Fredag 

30.7 

Peter Chrysogolus, biskop og kirkelærer (†451)  

L: 3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37  V: Sl 81,3-6ab.10-11ab  

Ev: Matt 13,54-58 

Bryd ud i jubel for Gud, vor styrke 

Lørdag 

31.7 

Ignatius af Loyola, præst, (†1556) (m)  

L: 3 Mos 25,1.8-17  V: Sl 67,2-3.5.7-8 Ev: Matt 14,1-12 

Folkene skal takke dig, Gud, alle folkene skal takke dig 

Søndag 

1.8. 

Alfons Maria de’ Liguori, biskop og kirkelærer (†1787) (f)   
Redemptoristordenens grundlægger 
L: Es 61,1-3  V: Sl  89,2-5.21-22.25-27 2.L: 2 Tim 2,1-7  

Ev: Matt 9,35-10,1 

Om Herrens nåde vil jeg evigt synge 
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