
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 
 

Kl.   8.30 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 
 

Hvad lever et menneske af? 

Det er netop det spørgsmål, jøderne stiller Jesus i en udfordrende og van-
skelig dialog. Men hvem er så disse jøder? De er medlemmer af det folk, 
der først kom i umiddelbar berøring med Gud, som blev tiltalt af Gud.  
Men deres forhold til Gud gik ofte i stykker. Og det kan ikke undre os. Det 
er ikke let at komme overens med ham, fordi vi ikke forstår hans veje. Der-
for går det ofte galt, når vi møder ham. At det gik galt, fastholdes i Det 
Gamle Testamente, så deres efterkommere kan vide, hvor svært det er at 
møde Gud. 
Efter adskillige mislykkede eller vellykkede forsøg, står de nu atter foran 
Gud: Denne gang i Jesus af Nazarets skikkelse. Hvorfor mislykkes det så 
igen? Fordi deres opfattelse af Gud ikke er rigtig. Derfor spørger de: Hvad 
har al den tale om brød fra himlen på sig? Og da så Jesus forklarer dem: 
»Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen«, så under de sig 
naturligvis over, hvordan et menneske kan komme ned fra himlen for at 
give dem brød. 

 
Og så er det, at Jesus kommer os i møde og siger 
til os: » Jeg er det levende brød, som er kommet 
ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal 
leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit 
kød, som gives til liv for verden.« Også i vor tid 
spørger vi forundrede: Hvem er denne Jesus? 
Hvordan kan han påstå sådan noget? Er det da 
ikke utroligt, at nogen siger: Tag det, og I skal 
have evigt liv?  
 

Dengang sagde jøderne: Vi kan ikke se nogen grund til at tage mod dette 
tilbud. Der er da ikke noget særligt ved denne Jesus. Vi kender jo hele hans 
familie. Det lå dem fuldstændigt fjernt at indlade sig på det, Jesus ville give. 
Men hvis man tør indlade sig på det, åbner der sig en hel ny verden, en 
verden i kærlighed. 
Hvis vi ønsker, at vort liv skal bæres af Guds kærlighed, må vi opgive vore 
forbehold og komme frem af vort skjul og vise vor tillid til Jesus, Guds Søn, 
i vor verden. 

19. alm. 

søndag 2021 

Læseår B 

 

 

 

 

 
Eukaristien - det messianske riges manna. 

 

Under ørkenvandringen gav Gud på Moses’ foranledning 

israelitterne manna, så de kunne overleve i ørkenen. 
 
Eukaristien er det himmelske brød - Messias Jesus selv 

- Guds manna til os.  
At tage imod denne gave fra Gud, er delagtighed i Jesu 

liv, og det er en nødvendighed for vort åndelige liv.  
 
Uden delagtighed i Jesu liv har vi ikke mulighed for at 

vokse i troen og følge Guds vej med os. Vort liv må 
knyttes sammen med ham, så hans liv bliver vort, og 

vort liv bliver hans. I dette livsfællesskab ligger dét evi-
ge liv gemt, som den himmelske manna giver os del i. 

 



Hvordan skulle det kunne gå for sig? Evangeliet forklarer det tydeligt: Det 
er kun Guds kærlighed, der kan føre os til Jesus. Det eneste forbehold er, at 
vi gør det uden knurren. Den, der knurrer, siger, det nytter jo ikke noget. 
Han holder sig til det, han kan se med sine egne øjne. På den måde oplever 
han aldrig det mysterium, der bærer verden og hans eget personlige liv. 
Han fatter ikke, at det er Gud, der fører ham.  
Derfor siger Jesus: Lad være med at knurre. Spis livets brød. Tag dig tid til 
at lade Guds kærlighed virke i dit liv. Overvej om ikke også dit liv ledes 
med omsorg, så du ikke behøver at være bange! Man kan her tænke på 
mennesker, der selv midt i en svær sygdom kan sige: Mine lidelser er 
skænket mig af kærlighed, eller, hvis den eller den ulykke ikke var overgået 
mig, så var jeg forblevet et overfladisk menneske, der ikke havde lært, hvad 
livet egentligt drejer sig om. Det var ganske vist hårdt, men jeg er glad ved, 
at Gud i sin kærlighed lod mig opleve det, det gav mig dybere indsigt i mit 
indre. Egentlig kunne der ikke overgå mig noget bedre. 

Karl Meyer, OP, Lichtsekunden 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

8. 8. 
19. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: 1 Kong 19,4-8 V: Sl 34,2-9 2.L: Ef 4,30 - 5,2 Ev: Joh 6,41-51 

Smag og se, at Herren er god 

Mandag 

9. 8. 

Teresa Benedicta af Korset, (Edith Stein) 

jomfru og martyr, værnehelgen for Europa (†1942) (f)   

L: Hos 2,16b,17b.21-22 V: Sl 45,11-12.14-17 Ev: Matt 25,1-13 

Se brudgommen er der, gå Kristus Herren i møde 

Tirsdag 

10. 8. 

LAURENRIUS, diakon og martyr (†259) (f) 

L: 2 Kor 9,6-10 V: Sl 112,1-2.5-9 Ev: Joh 12,24-26 

Salig den, der ynkes og låner ud 

Onsdag 

11. 8. 

Klara, jomfru (†1253) (m)  

L: 5 Mos 34,1-12 V: Sl 66,1-3a.5.8.16-17 Ev: Matt 18,15-20 

Lovet være Gud, som holder mig i live 

Torsdag 

12. 8. 

L: Jos 3,7-10a.11.13-17 V: Sl 114,1-6 Ev: Matt 18,21 – 19,1 

Halleluja! 

Fredag 

13. 8. 

L: Jos 24,1-13 V: Sl 136,1-3.16-18.21-22.24 Ev: Matt 19,3-12 

Hans trofasthed varer til evig tid 

Lørdag 

14. 8. 

Maximilian Maria Kolbe, præst og martyr (†1941) (m)  

L: Jos 24,14-29 V: Sl 16,1-2a.5.7-8.11 Ev: Matt 19,13-15 

Herre, du er min tilmålte del 

Søndag 

15. 8. 

JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN (h) (IV Ps) 

1.L: Åb 11.19a; 12,1-6a.10ab V: Sl 45,10-12.16  

2.L: 1 Kor 15,20-26 Ev: Luk 1,39-56 

Dronningen står ved din højre side, smykket med ofirguld 

 

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 
 
Bekæmp al forbitrelse, 

al hidsighed, al vrede, al ondskab. 

 

Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige. 

 

Tilgiv hinanden, 

for Gud har vist jer tilgivelse ved Kristus Jesus. 

 

I skal ligne Gud. 

 

Lad jer fylde af hans kærligheds ånd. 

 

Gå ud i verden 

og vær troværdige vidner om Guds kærlighed. 
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