
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 

 

 

Indføring til evangeliet (Mark.9,30-37) 

I dagens evangelium er Jesus på vej til Jerusalem sammen med sine 

disciple. Disciplene havde vandret med Jesus, hørt hans forkyndelse, 

var blevet undervist af ham og havde oplevet hans undergerninger og 

hans holdning til såvel jøder som hedninger. De havde med Peter be-

kendt, at ‘Jesus var Messias’, som skulle indlede Guds endelige herre-

dømme. Men de forstod alligevel ikke, hvad det drejede sig om. I 

evangeliet hører vi, at de diskuterer, hvem af dem, der skal have den 

største stilling i Guds riges regering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation  

og oplysninger til brug i ugens løb 

Om den Almægtiges afmagt. 

I Det Gamle Testamente kan man læse et bud: »Gør derfor ikke noget 

så ødelæggende som at lave jer gudestatuer i nogen som helst form« 

(5 Mos 4,16). Budet betyder også, at vi ikke skal lave os noget billede 

af Gud, som vi så kan tilbede; der findes kun ét perfekt billede af Gud, 

og det er Jesus Kristus. I Kolosserbrevet står der: »Han er den usynlige 

Guds billede« (Kol 1,15). Man kan altså kun se, hvem Gud i virke-

ligheden er, og hvordan han ser ud, ved at se på Jesus Kristus. Når 

nogen altså taler om Gud uden at se på Jesus Kristus, så taler han forbi 

Gud. Hvis vi vil lære Gud at kende, må vi altså se på Herrens konkre-

te livssituation; hvad han gjorde og sagde, dét er Gud. 

Sådan en situation opstod, da Jesus rejste sammen med sine disciple i 

Galilæa, og han ville lære dem noget vigtigt. Han sagde til dem: 

»Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham 

ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter« (Mark 

9,31). Disse ord åbenbarer for os: I Herrens død er Gud på en eller an-

den måde blevet solidarisk med os. Ved at blive solidarisk med os i 

den grusomste lidelse og dødsskæbne, så kender hans kærlighed in-

gen grænser. Sådan er Gud. 

Sært nok: Mens disciplene taler om hvem, der er den største blandt 

dem og vil have den største magt i det kommende rige, så taler Jesus 

om en helt anden vej til Gud, ikke magtens vej, men afmagtens, ja helt 

til døden på et kors. I sin søn blev Gud så afmægtig, at det ligefrem 

virker frastødende på os. At tilbede en Gud, der blev korsfæstet som 

en røver, det ønsker vi ikke. Og dog er det Guds vej. Og den vej fort-

sætter i Kirken. 

Mange vil gerne, at Kirken skal være mægtig. En Kirke, der er svag og 

afmægtig, er svær at acceptere. For mange kan det ligefrem være en 

grund til at forlade Kirken. Og dog: En Kirke, der er på den rigtige vej, 

vil ikke kunne komme uden om at erkende sin egen afmagt og svag-

At tjene 
 

Det er det enkelte menneske, der har fået en sjæl. 

Det er det enkelte menneskes høje bestemmelse  

frivilligt at tjene og ikke at herske eller på nogen 

måde bringe sig selv i fokus. 
Albert Einstein 
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hed. Det er Guds afmagt, der åbenbarer sig i kærlighedens magt. Kun 

den kan ændre det menneskelige samfund. 

Når et menneske i dag oplever, hvor afmægtigt det er, når det skal 

føre troen ud i livet, så kan man kun sige: Det er Guds vej. Når et 

menneske føler sig udleveret til arbejdskolleger, naboer eller familie 

og venner, når de må lide på grund af deres tro, så skal det ikke gøre 

dem modløse, for så er de på samme vej, som Herren gik. 

Uden fejl, afmagt og døden kan den virkelige magt, kærlighedens 

magt, ikke trænge igennem. I bevidsthed om, at hans død ikke vil væ-

re det sidste og endegyldige, siger Jesus til sine disciple: »Men når han 

er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter.« Hans opstandelse er for os 

et håbets tegn, der giver os tillid til, at vi ved Guds kærligheds magt 

heller ikke skal forblive i dødens afmagt. Men om disciplene siges: 

»Men de forstod ikke, hvad han sagde.«  

Sådan er det sikkert også for os. Men for disciplene såvel som for os 

gælder den hl. Augustins ord: »Forsøg ikke først at forstå for så at 

komme til troen, men tro først for at kunne forstå.«  

Cletus Wingen, OP. 
In: Lichtsekunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

19.9. 

25. almindelige søndag (I Ps) 

1.L: Visd 2,12.17-20 V: 54,3-6.8 2.L: Jak 3,16 – 4,3  

Ev: Mark 9,30-37 

Gud er min hjælper, Herren styrker mig 

Kollekt til Katolsk Menighedspleje.  

Mandag 

20.9. 

Andreas Taegon , præst og  

Paulus Chong Hasang og lidelsesfæller, martyrer (†19.årh.) (m) 

L: Ezra 1,1-6 V: 126,1-6 Ev: Luk 8,16-18 

Herren har gjort store ting mod os 

Tirsdag 

21.9. 

Matthæus, apostel og evangelist (f) 

L: Ef 4,1-7.11-13 V: 19,2-5ab Ev: Matt 9,9-13 

Deres røst når ud over hele jorden 

Onsdag 

22.9. 

Ezra 9,5-9 V: Tob 13,1b-6 Ev: Luk 9,1-6 

Lovet være Gud, som lever i evighed 

Torsdag 

23.9. 

Pius de Pietrelcina, præst (Padre Pio) (†1968) (m) 

L: Hagg, 1,1-8 V: 149,1-6a.9b Ev: Luk 9,7-9 

Herren glæder sig over sit folk 

Fredag 

24.9. 

L: Hagg 1,15b – 2.9 V: 43,1-4 Ev: Luk 9.18-22 

Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny 

Lørdag 

25.9. 

Kasper Stanggassinger, ordenspræst, CSsR (†1899) (m)  

L: Rom 8,28-30 V: 23, 1-6 Ev: Mark 10,17-27 

Herren er min hyrde, mig skal intet fattes 

Søndag 

26.9. 

Kirkevielsesfest (h) i konsekrerede kirker 

L: 1.Kong 8,22-23.27-30 eller1. Kor 3,9c-11.16-17  

V: 84, 3.4. 5.10-11 Ev: Joh 2,13-22 eller Joh 4,19-24 

Hvor elskelige er dine boliger, Hærskarers Herre. 

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 
 

Gud alene er Skaberen, 

men du kan bringe det skabte til sin ret. 

 Gud alene kan skænke liv, 

 men du kan give det videre og agte på det. 

Gud alene kan skænke troen, 

men du kan vidne om den. 

 Gud alene kan vække håbet, 

 men du kan vise andre tillid. 

Gud alene kan give glæde, 

men du kan give et smil. 

 Gud alene er vejen, 

 men du kan vise den til andre. 

Gud alene kan gøre det umulige, 

men du kan gøre det mulige. 

 Gud alene har nok i sig selv, 

 men har foretrukket at regne med dig. 

Til brug i liturgien 
25 . alm. søndag (B) / 24.9.00 - 
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