
Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Kristus er opstanden - Halleluja, halleluja 
 

»Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon.« 

Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem: 

»Fred være med jer!« De blev bange og forfærdede og troede, det var en 

ånd, de så. Men han sagde til dem: »Hvorfor er I rystede, og hvorfor 

kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder — det er 

mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.« 

Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de af 

bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem: 

»Har I noget at spise her?« De gav ham et stykke 

stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. 

Luk 24,36 – 43. 

Han er opstået! Jesus er opstået! Han er ikke 

længere i graven! Han har overvundet døden! 

Herrens opstandelse er nøglen til forståelsen 

af hele hans liv og grundlaget for vor tro. 

Paulus skriver: »Er Kristus ikke opstået, er 

vores prædiken tom, og jeres tro er også 

tom.« 1Kor 15,14.  

Derudover er Kristi opstandelse garantien for 

vor fremtidige opstandelse, for skønt vi var 

døde ved synden, har Gud i sin nåde og 

barmhjertighed skænket os sin elskede Søn, så vi kunne blive le-

vende med Kristus, og han oprejste os sammen med ham og satte 

os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre 

at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kri-

stus Jesus. 
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Meditation 
 

Hvis din tro drukner i hverdagens gøremål, 

 vil påske være en ny begyndelse.  
 

Hvis dine forhåbninger svinder, 

bryder påsken igennem 

den grå resignation. 
 

Hvis din kærlighed er ved at slukkes 

 vil påsken tænde den med sin ild. 

 

Hvis tro, håb og kærlighed finder fodfæste i dig, 

vil dit hjerte ikke være bedrøvet, 

men sprudlende frisk 

vidne om påskens budskab. 

Halleluja, Herren er opstanden! 

Halleluja, Halleluja 
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Påsken er festen for vor forløsning og derfor en glædes- og taksi-

gelsesfest! 

Herrens opstandelse er en central virkelighed i vor katolske tro, og 

den er blevet forkyndt lige fra kristendommens begyndelse. Dette 

mirakels betydning er så stort, at apostlene frem for alt bevidnede 

det. De forkyndte, at Kristus lever, og det blev kernen i deres for-

kyndelse. Og to årtusinder senere er det stadig det, vi forkynder 

for verden:  

 

Kristus lever! 
 

Da Jesus var opstået i herlighed, blev han set af disciplene, der 

kunne bekræfte, at det var ham; de så ham spise, de snakkede med 

ham, og de så alle hans sårmærker – naglerne og lansen. »Efter sin 

lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han 

levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige.« 

Mange af disse mænd led døden for at bevidne denne tro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alle i menigheden ønskes  

en velsignet Påskefest! 

 

Liturgisk kalender 
 

Søndag 

17.4. 

Påskedag (h) 

1.L: ApG 10,34a.37-43 V: Sl 118,1-2.16-17.22-23  

2.L: Kol 3,1-4 eller 1. Kor 5,6b-8  

Ev: Joh 20,1-9 

Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den 

Mandag 

18.4. 

L: ApG 2,14.22-33 V: Sl 16,1-2a.5.7-11 Ev: Matt 28,8-15 

Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig 

Tirsdag 

19.4. 

L: ApG 2,36-41 V: Sl 33,4-5.18-20.22 Ev: Joh 20,11-18 

Herrens godhed fylder jorden 

Onsdag 

20.4. 

L: ApG 3,1-10 V: Sl 105,1-4.6-9 Ev: Luk 24,13-35 

Jeres hjerte glæde sig, I, som søger Herren 

Torsdag 

21.4. 

L: ApG 3,11-26 V: Sl 8,2a.5-9 Ev: Luk 24,35-48 

Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden 

Fredag 

22.4. 

L: ApG 4,1-12 V: Sl 118,1-2.4.22-27a Ev: Joh 21,1-14 

Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten 

Lørdag 

23.4. 

L: ApG 4,13-21 V: Sl 118,1.14-16ab.18-21 Ev: Mark 16,9-15 

Jeg vil takke dig, for du svarede mig 

Søndag 

24.4. 

2. søndag i påsken (II Ps) 

1.L: ApG 5,12-16 V: Sl 118,2-4.22-27a 2.L: Åb 1,9-11a.12-13.17-19 

 Ev: Joh 20,19-31 

Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. 

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/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 

 

En hjertelig tak til alle der har bidraget til vore festlige og 

smukke gudstjenester i den Stille Uge og i Påsken. 
 

En særlig tak til ministranterne og koret. 
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