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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

“EFFATA - Luk dig op” 

Dagens evangelium fortæller om hvordan Jesus helbreder en døv, som 
også vanskeligt kunne tale. Jesus tager manden til side, lægger sin hånd 
på manden og siger det helbredende ord: ”Effata-luk dig op”.
Og så kan manden igen høre og tale.
Når kirken har overleveret denne helbredelseshistorie gennem 
århundreder, vil den ikke blot fortælle, at således har Jesus gjort den 
gang. Han bliver ved at gøre det på en hemmelighedsfuld måde for 
enhver, der længes efter at Jesus rører ved ham/hende.
Første gang skete det i vort liv, da vi ved dåbens sakramente kom i 
berøring med Jesu kærlighed og uden vor fortjeneste blev inddraget i 
Guds Rige. Vi blev Guds børn og fik troens evne: at kunne lytte til Guds 
Ord. Siden kan vi også på rette vis 
kalde Gud for ”Vor Far”.
Vi fik frelsens gave: at være ”lyd-
hør” over for Gud og bruge vor 
stemme ved at være med i Kirkens 
bøn og lovprisning.
Nu er det desværre en 
kendsgerning, at jeg hen ad vejen 
kan falde tilbage til ”åndelig 
døvhed”. Gud vil f.eks. tale til mig 
ved Bibelens Ord eller min 
samvittighed, - men jeg vender det 
døve øre til hans formaninger. Eller 
mine indre ører er efterhånden så 
overanstrengte af larm og al slags 
overfladisk liv og derved så 
afstumpede, at jeg slet ikke kan 
fornemme Guds blide inspirationer.

søndag, den 12. september: (ændrede messetider)

Messe kl. 9.00 og kl. 11.00
Under begge messer meddeler biskoppen 

Firmelses sakramente 

Fra den 21.09. til den 25.09.
(begge dage inclusive)

bortfalder hverdagsmesserne
pga. præsternes studieuge.

23. søndag 
læseår B

2021

Bemærk:



På lignende måde kan jeg falde tilbage til ”åndelig stumhed”. Guds 
kalden på mig kræver mit svar, som kommer til udtryk i bønnen.
Hvad så, hvis jeg efterhånden glemmer at bede, eller kun henvender mig 
til Gud, når jeg ingen anden udvej har?  Fra vore dagligdags erfaringer 
ved vi, at vore indbyrdes relationer går i stykker hvis vi undlader at tale 
regelmæssigt og tillidsfuldt med hverandre. Det samme gælder vort 
forhold til Gud. Ellers er det efterhånden slut, og Gud går i 
glemmebogen. Og det er synd for mig!
Derfor: jeg har hele livet igennem brug for at Jesus helbreder mig og 
siger: ”Effata - luk dig op!”

Meditation

Bliv hos os Herre,
og lad os kunne finde dig,
så vi kan komme til dig
med vore spørgsmål og vore vanskeligheder.

Rør ved os, Herre,
og læg din finger på vore svagheder.
Vi, der er døve og stumme,
lamme og blinde
og nedbøjede.

Tal dit ord, Herre,
ind i vor usikre verden. -
Lad os høre
og i hjertet forstå,
at du ønsker os det bedste:
det evige liv hos dig.

Til brug i liturgien

Liturgisk kalender

Søndag
5. 9.

23. almindelige søndag (III Ps)
1.L: Es 35,4-7a V: Sl 146,7-10 2.L: Jak 2,1-5 Ev: Mark 7,31-37
Min sjæl, lovpris Herren!
Bededag for bispedømmets børne- og ungdomsarbejde

Manda
g

6. 9.

L: Kol 1,24-2,3  V: Sl 62,6-7.9 Ev: Luk 6,6-11
Hos Gud er min hjælp og min ære

Tirsda
g

7. 9.

L: 1 Kong 8,22-23.27-30 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 
V: Sl 84,3-5.10.11  Ev: Joh 2,13-22 eller Joh 4,19-24 
Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre

Onsda
g

8. 9.

JOMFRU MARIAS FØDSEL (f)
L: Mika 5,1-4a eller Rom 8,28-30 V: Sl 13,6 
Ev: Matt 1,1-16.18-23 eller Matt 1,18-23 
Jeg fryder mig over Herren

Torsda
g

9. 9.

L: Kol 3,12-17 V: Sl 150,1-6 Ev: Luk 6,27-38
Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren!

Fredag
10. 9.

L: 1 Tim 1,1-2.12-14 V: Sl 16,1-2a.5.7-8.11 Ev: Luk 6,39-42
Herre, du er min tilmålte del

Lørdag
11. 9.

L: 1 Tim 1,15-17 V: Sl 113,1-5a.6-7 Ev: Luk 6,43-49
Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig tid!

Søndag
12. 9.

24. almindelige søndag (IV Ps)
1.L: Es 50,5-9a V: Sl 116,1-6.8-9 2.L: Jak 2,14-18
Ev: Mark 8,27-35
Jeg kan vandre for Herrens ansigt i de levendes land

Kirkelig vejviser
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