
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 

 

Taknemlighed 

På vores marker 

vokser hvede og rug 

og byg og havre 

og majs.  
Kernerne kan man ikke tælle; 

de vokser i aks på stråene;  

når de bliver modne 

bliver de mejet 

og tærsket, 

malet 

og lavet til mel, 

og deraf bliver der bagt brød, 

som dufter og smager: 

franskbrød, 

rugbrød, 

rosinbrød og boller, 

valnøddebrød 

og grahamsbrød  

og kager 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
     
Troen kommer ikke dumpende ned til os – sådan som et æble eller en valnød 

falder ned fra et træ, fordi det rystes af vinden eller for længst er overmoden. 

Troen er en livslang proces. Den rystes igen og igen af lejlighedsvis tvivl og 

vores egen tøven eller vores mistro til Gud og det, der venter os efter døden. 

Disciplene havde det ikke på anden måde. Apostlene sagde til Herren: »Giv os 

en større tro og stærkere tillid«. De mente, at det kunne lade sig gøre fra den 

ene dag til den anden. Men de måtte lære og lade sig forklare, at troen er noget 

hemmelighedsfuldt, noget, der vokser og trives. Yderligere måtte de begribe, at 

de på ingen måde kunne gøre krav på troen og da slet ikke få vished om altid og 

til enhver tid at kunne tro uden problemer. 

Når det kommer til stykket, er tro også beredskab til at stole på Gud og tjene 

ham og mennesker. Hvis det er sådan, så er et lille bitte sædekorn nok. »Havde 

I en tro som et sennepsfrø, kunne I 

sige til dette morbærtræ: Ryk dig op 

med rode, og plant dig i havet! og det 

ville adlyde jer.« Men for også at op-

nå den lille tro, denne sennepsfrøtro, 

er det ikke kun nok med en fast vilje 

til tro, men frem for alt en passende 

portion ydmyghed og beskedenhed: 

»Således også I: Når I har gjort alt det, 

I har fået besked på, skal I sige: Vi er 

unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad 

vi skulle gøre.« 

Troens hemmelighed er også et mysterium om den større kærlighed, den uind-

skrænkede ydmyghed og den afgrundsdybe tillid til ham, der er indholdet og 

kærnebudskabet i vor tro: Gud. 

Paven Johannes den XXIII. sagde engang: »Den, der tror, sitrer ikke. Han er 

ikke pessimist, han bekymrer sig ikke uafbrudt, men ser med tillid ind i fremti-

den. Tro, det er den glæde, som kommer fra Gud.« 

Den, der tror, vokser i kærlighed og håb. For at kunne finde en dybere tro og 

vende tilbage til troen, må vi hele tiden på ny orientere os efter Jesus, Guds 

Søn. Tage mål. Hans liv og hans død bliver til rettesnor for vor optræden, til 

pejlemærker, som vi kan følge. Vi opfordres til at vandre i hans spor: tilgive i 

stedet for at bære nag; holde dørene åbne for vore medmennesker, i stedet for at 

smække dem i; at tjene, i stedet for at ville herske; at vende sig venligt mod 
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Gud, 

det taler alt sammen for sig selv, 

men endnu mere om Dig. 
 

Frit efter W. Willms  

 Realitäts-litanei 

 



andre i stedet for at støde dem bort; at omfavne, i stedet for at se væk; at dele, i 

stedet for at være nærig; at kommunikere med andre, i stedet for at lukke os 

inde. 

Alt det kræver stor tro, stor tillid, stor kærlighed. Alt dette vokser ikke frem på 

en dag. Det er en livsopgave. »Man er kristen, i det man længes efter at blive 

kristen« (Martin Luther). Man er troende, ikke fordi man besidder troen, men 

fordi man anstrenger sig for at tro. 

Men den, der tror, behøver ikke at ryste og bæve. Gud er på hans side. 

Adalbert L. Balling: 

Das grosse Sonntagslesebuch. 
 

Møde efteråret  
 

møde efteråret i mig selv  

takke for den gode høst  

huske at vi ikke bestemmer væksten  

den er et mysterium og uberegnelig  

 

møde efteråret i mig selv  

nyde farvespillet  

der fortæller om livets fylde  

og indbyder til dødens kunst  

 

møde efteråret med dig  

opmærksomt rette blikket indad  

acceptere den fælles vækst og modning  

være mig selv i vor forskellighed  

 

fejre efteråret i fællesskabet  

opfatte brød og vin som ursymboler  

der lægger op til gæstfrihed  

og en festlig tak for høsten    Pierre Stutz  

Liturgisk kalender 

Søndag 

3. 10. 

27. almindelige søndag (III Ps) 

1.L: 1 Mos 2,18-24 V: Sl 128,1-6 2.L: Hebr 2,9-11  

Ev: Mark 10,2-16 eller 10,2-12 

Herren velsigne os, så længe vi lever 

Mandag 

4. 10. 

Frans af Assisi (†1226) (m)  

L: Jon 1,1-2.1.11 V: Sl: 2,3-5.8 Ev: Luk 10, 25-37 

Du løftede mig op af graven 

Tirsdag 

5. 10. 

Frans Xavier Seelos, Ordenspræst, CSsR, (†1867) (m)  

L: 1 Kor 12,27-31 V: Sl 89,1-6 Ev: Matt 9,35-38.10,1 

Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte 

Onsdag 

6. 10. 

L: Jon 4,1-11 V: Sl 86,3-6.9-10 Ev: Luk 11,1-4 

Herre, du er barmhjertig og rig på nåde 

Torsdag 

7. 10. 

Vor Frue af Rosenkransen (m)  

L: Mal 3,13 -20a V: Sl 1,1-4.6 Ev: Luk 11,5-13 

Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren 

Fredag 

8. 10 

L: Joel 1,13-15; 2,1-2 V: Sl 9,2-3.6.16.8-9 Ev: Luk 11,15-26 

Herren skal dømme verden med retfærdighed 

Lørdag 

9. 10 

Johannes Leonardi præst (†1609) 

L: Joel 4,12-21 V: Sl 97,1-2.5-6.11-12 Ev: Luk 11,27-28 

I retfærdige, glæd jer i Herren 

Søndag 

10. 10. 

 

28. almindelige søndag (IV Ps) 

1.L: Visd 7,7-11 V: Sl 90,12-17 2.L: Hebr 4,12-13  

Ev: Mark 10,17-30 eller 10,17-27 

Mæt os med din godhed, Herre, så vi kan juble og glæde os 

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 Grskiewicz tlf.: 5028 9315  piotr.cssr@gmail.com 

 

Rosenkransbøn i denne måned:  

 Hver søndag kl. 9.30            hver torsdag kl. 16.30 
   før højmessen         før aftenmessen 

 

før højmessen  
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