
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
Fredag kl.  17.00
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

Det er vigtigt altid at være med Jesus. Han hjælper os videre.

Mit hjerte siger til dig: ’Dit ansigt søger jeg, Herre, skjul ikke dit ansigt
for mig.’ Sådan lyder det i dag ved messens begyndelse. Evangeliet
fortæller os, hvad der skete på Taborbjerget. Det var kun kort tid før, at
Jesus i Cæsarea havde forklaret disciplene, at han skulle lide meget
ondt i Jerusalem, at han skulle dø ved de ældstes, de skriftkloges og
præsternes hænder. Disciplene var blevet triste og fortvivlede over
denne besked. Nu tog Jesus Peter, Jacob og Johannes med afsides for at
bede. Det er de tre disciple, der senere skulle være vidner til hans

lidelse i Gethsemane have. »Mens han bad,
ændrede hans ansigt udseende, og hans
klæder blev blændende hvide.« Og de så, at
han talte med Elias og Moses, der også var i
stråleglans, om sin forstående død, som han
skulle lide i Jerusalem.
I seks dage havde disciplene været nedbøjede
over den besked, de havde fået i Cæsarea
Philippi. Det er Jesu medlidenhed med dem,
der giver dem mulighed for at se hans
forklarelse. Den hl. Leo den Store siger:

»Hovedformålet med forklarelsen er at forjage korsfæstelsens gru fra
deres sind.« Disciplene skulle aldrig glemme denne ’honningdråbe’,
som Jesus gav dem midt i sorgen. Mange år senere erindrer Sct. Peter
de�e øjeblik i al sin klarhed. »Der lød en røst til ham fra den ophøjede
herlighed: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.«
Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med
ham på det hellige bjerg.« Det huskede disciplene resten af deres dage.
På samme måde opfører Jesus sig altid mod alle sine. Midt i de
sværeste lidelser giver han os den trøst, vi har brug for at komme
videre.
Glimtet af Herrens stråleglans hensa�e disciple i en sindstilstand af
overmåde lykke. Det fik Peter til at udbryde: »Mester, det er godt, at vi
er her. Lad os bygge tre hy�er, én til dig og én til Moses og én til Elias.«



Det er Peters ønske, at de�e øjeblik skal vare længe. Men, som
evangelisten siger bagefter: »Men han vidste ikke, hvad det var, han
sagde.« For det, der virkeligt tæller, er ikke bare, at det er godt, men at
man er sammen med Jesus, hvor vi end er, og at vi formår at se ham
bag alle de forskellige omstændigheder, vi kan befinde os i.
Hvis vi er sammen med ham, er, det ligegyldigt om vi er omgivet af al
verdens trøst og adspredelse, eller om vi ligger i en hospitalsseng med
mange smerter.
Det eneste, der virkelig betyder noget, er at vi altid har ham for øje og
lever i hans nærvær. Det er det eneste virkeligt gode og
betydningsfulde i de�e liv og i det næste. Hvis vi forbliver hos Jesus,
vil vi også altid være andre mennesker nær, og vi vil være glade,
ligegyldig hvor vi befinder os og i en hvilken som helst situation, vi
må�e befinde os i. Jeg ønsker at se dig, og jeg søger dit ansigt, Herre, i
alle hverdagens begivenheder. Francis Fernandez:

In Conversation with God

Liturgisk kalender
Søndag
13.3.

2. søndag i fasten (II Ps)
1.L: 1 Mos 15,5-12.17-18 V: Sl 27,1.7-9.13-14
2.L: Fil 3,17-4,1 eller 3,20-4,1 Ev: Luk 9,28b-36

Herren er mit lys og min frelse
Mandag

14.3.
L: Dan 9,4b-10 V: Sl 79,8.9.11.13 Ev: Luk 6,26-38
Herre, gengæld os ikke vore synder

Tirsdag
15.3.

Klemens Maria Hofbauer, CSsR, ordenspræst
1.L: 1 Mos 12,1-4a V: Sl 33,4-5.18-20.22
2.L: 2 Tim 1, 8b-10 Ev: Matt 17,1-9
Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig

Onsdag
16.3.

L: Jer 18,18-20 V: Sl 31,5-6.14-16 Ev: Matt 20,17-28
Frels mig i din trofasthed

Torsdag
17.3.

L: Jer 17,5-10 V: Sl 1,1-4.6 Ev: Luk 16,19-31
Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren

Fredag
18.3.

L: 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 V: Sl 105,16-21
Ev: Matt 21,33-43.45-46
Husk de undere, Herren gjorde

Lørdag
19.3.

JOSEF, Jomfru Marias brudgom, (h)
1.L: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 V: Sl 89,2-5.27.29
2.L: Rom 4,13.16-18.22
Ev: Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Hans slægt skal blive for evigt

Søndag
204.3.

3. søndag i fasten (III Ps)
1.L: 2 Mos 3,1-8a.13-15 V: Sl 103,1-4.6-8.11 2.L: 1 Kor 10,1-6.10-12
Ev: Luk 13,1-9
Herren er barmhjertig og nådig

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: info@sanktannaekirke.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. Marcin Gacek tlf:  5290 4802 anakefalai@gmail.com
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