
FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 

Kl.   8.30 dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 
 

Hverdage: 
 

Mandag  kl.    8.00 

Tirsdag kl.  17.00 med vesper 

Onsdag  kl.    8.00  

Torsdag  kl. 17.00 med novene  

Lørdag  kl.    8.00 med laudes   

Lørdag  kl.  17.00   engelsk  

Lørdag  kl. 18.30  polsk 

 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

At bære frugt - altid... 
 

Gud, du har plantet os som træer, 

der skal bære frugt altid - 

hele året igennem - hvert øjeblik. 

 

Du har plantet os som Kristus-træer 

og ikke som træer,  

der blot bærer blade med from snak, 

som ingen bliver mæt af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud, du har plantet os i rig, frugtbar jord. 

 

Vi beder dig, giv os Jesu Ånd, 

så vi virkelig bliver Kristus-træer 

for enhver, der kommer sulten til os. 

26. søndag 

læseår B 2021 

Kirkevielses-

fest 

 

 

 

 

Hvad er kirken? 
I den germanske sproggruppe kommer ordet ‘kirke’ 

fra det sengræske ord ‘kyriakon’ (= det, der hører til Herren). 

Ordet anvendes både for at betegne gudshuset og de troendes 

fællesskab. 

 I de fleste romanske sprog kommer betegnelsen for kirke af 

det græske ‘ekklesia’, der betyder folkeforsamling. 

I Septuaginte anvendes ‘ekklesia’og ‘synagoge’ ( der betyder 

Israels folks forsamling) som en oversættelse af det hebr. ‘ka-

hal’ (= forsamling). 

 I jødedommen kaldes bygningen, hvor menigheden 

samles, ‘Beth Knesset’ (= forsamlingshus). 

 Når man i kristendommen anvender ordet ‘kirke’, 

vil mange først og fremmest tænke på bygningen, 

men teologisk set er det de troendes fællesskab, 

der hentydes til. 

 



 

Gud, gør din kirke til et livets træ, 

i hvis skygge  

mennesker føler sig vel til mode, 

i hvis kviste vi alle sammen 

kan bygge vores rede som himlens fugle. 

 

Gud, lad os ikke stå som et træ, 

der intet kaster af sig. 

Lad din kirke ikke stå 

som et ufrugtbart træ. 

Gud, gør dog et nyt forsøg med os... 

 

Gud, vi har hørt, du er en nådig Gud, 

en Gud, der giver os mennesker tid, 

altid giver os nogen tid. 

Vi har hørt, du er en Gud, 

der har tålmodighed, 

der venter på, om vort livs træ, 

om kirkens træ 

dog har ansats til frugt. 

 

Gud, hav endnu lidt tålmodighed. 

Amen! 

 
Wilhelm Willms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liturgisk kalender 
 

Søndag 

26.9. 

Kirkevielsesfest (h) i konsekrerede kirker 

L: 1.Kong 8,22-23.27-30 eller1. Kor 3,9c-11.16-17 V: Sl 84, 3.4. 5.10-11 

Ev: Joh 2,13-22 eller Joh 4,19-24 

Hvor elskelige er dine boliger, Hærskarers Herre. 

Mandag 

27.9. 

Vincent af Paul, præst (†1660) (m) 

L: Zak 8,1-8 V: Sl 102,16-18.19-21.29.22-23 Ev: Luk 9,46-50 

Herren genopbygger Zion, han viser sig i sin herlighed 

Tirsdag 

28.10 

L: Zak 8,20-23 V: Sl 87,1-7 Ev: Luk 9,51-56 

Gud er med os 

Onsdag 

29.10. 

DE HELLIGE ÆRKEENGLE MICHAEL, GABRIEL OG RAFAEL (f)  

L: Dan 7,9-10.13-14 eller Åb 12,7-12a V: Sl 138,1-5 Ev: Joh 1,47-51 

I guders påhør lovsynger jeg dig, Herre 

Torsdag 

30.9. 

Hieronymus, præst og kirkelærer, (†420) (m)  

L: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12. V: Sl 19,8-11 Ev: Luk 10,1-12 

Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet 

Fredag 

1.10. 

Therese af Jesusbarnet, jomfru og kirkelærer, (†1897) (m) 

L: Bar 1,15-22 V: Sl 79,1-5.8-9 Ev: Luk 10.13-16 

For dit navns ære, befri os, Herre 

Lørdag 

2.10. 

DE HELLIGE VÆRNENGLE (m) 

L: Bar 4,5-12.27-29 V: Sl 69,33-37 Ev: Matt 18,1-5.10 

Herren hører på de fattige 

Bededag for præste- og ordenskald 

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 

 

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 

 

 

Kristus er hovedhjørnestenen 
Kirken som bygning er et billede på kirken af levende ste-

ne, nemlig de troendes menighed. Hovedhjørnestenen eller 

slutstenen, der holder det hele sammen, er ikke paven, ik-

ke biskoppen, ikke sognepræsten eller menighedsrådet. 

Slutstenen er Kristus, som siger: ‘Jeg er vintræet, I er gre-

nene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer me-

gen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre’ 
(Joh. 15,5). 
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