
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. 19.00 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 

Længslen efter sandhedens ånd 

Sandhedsspor. Spor af mennesker, der søger sandheden og den guddom-

melige Ånd. Søgen efter et åndsvæsen, der står over alt det skabte. Så-

danne spor findes i alle tidsaldre, også i forhistorisk tid. Der findes næppe 

en kultur, næppe et folk, næppe en egn, hvor søgningen efter det gud-

dommelig ikke har været et hjerteanliggende. 

Mennesket har til alle tider haft en ’viden’ om et overordnet gode, om en 

vis afhængighed af en guddom, om hinsides magters indgriben – for det 

meste forbundet med en ustillelig længsel efter en hemmelighedsfuld 

harmoni og enhed, som vi forbinder med den kristne tro på den Treenige 

Gud. 

Den Treenige, den guddommelige Trinitet, er et 

stort mysterium. Dette mysterium lader sig ikke 

udgrunde, udforske eller forklare. Vi kan kun 

ane og fornemme noget om det overnaturlige liv, 

denne hinsides ånd og kærlighed. 

Allerede i Det Gamle Testamente hører vi Guds 

Visdom sige: »Som begyndelsen på sine handlin-

ger skabte Herren mig, som det første af sine 

værker dengang. Fra evighed er jeg dannet, fra begyndelsen, før jorden 

blev til. Jeg blev født, før strømmene var til, før der var vandrige kilder; 

da bjergene endnu ikke var sat ned, forud for højene blev jeg født, førend 

han skabte landjorden og markerne og de første støvkorn i verden. Da 

han grundfæstede himlen, var jeg der allerede« (Ordsp 8,22 – 27). 

Den guddommelige kærlighed, der har skabt verden, fylder alle ting. Og 

med denne visdom har vi mennesker del i Guds værk og liv, i Guds tre-

foldige væsen. Også det har Jesus forudsagt: »Men når han kommer, 

sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden« (Joh 16,13). 

Den Hellige  

Treenigheds Fest  

2022C 

 

 

Bemærk: 
 

Torsdag, den 16. juni: 

 

Kristi Legemes og Blods fest 
 

kl. 18.30 festmesse  

for alle sproggrupper i vor menighed 

derefter procession og  

sakramental velsignelse  

 

 

Gud har mange navne  
og mange ansigter. 

 

Søg hver dag på ny Guds ansigt 
og giv ham den ære, 
han har krav på. 

              Andrea Schwarz 

 



Således søger så også Kirken, anført og vejledt af sandhedens ånd, at tyde 

mysteriet om den Treenige Gud, personernes særegenhed, enheden i væ-

sen og den fælles herlighedens fylde. De hellige engle – ærkeengle, keru-

ber og serafer – istemmer sammen lovsangen til den Treenige. De priser 

Faderen, Sønnen og Helligånden. 

Og vi formår heller ikke andet end ydmygt og beskedent at synge en lov-

prisning til ham, som vi aldrig vil kunne begribe, men om hvem vi ved, 

at han aldrig forlader os.  

Det gælder om at værne om denne længsel efter sandhedens ånd. At ære 

den, som Simeon Teologen, abbed (949-1022) siger: 

»Priset være du, Herre, fordi du har adlet os med frihedens og fornuftens 

gaver. Priset være du, Fader, fordi du vil eje os med al din kærlighed. 

Priset være du, Søn, fordi du har påtaget dig vort kød for at redde os. 

Priset være du, Livets Ånd, fordi du giver os dine gaver. Enhver mund 

skal lovprise dig – Fader, Søn og Helligånden.«  
Adalbert L. Balling: 

 DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

12 6. 

DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST (h) (III Ps) 

1.L: Ordsp 8,22-31 V: Sl 8,4-9 2.L: Rom 5,1-5 Ev: Joh 16,12-15 

Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden! 

Mandag 

13. 6. 

Antonius af Padova, præst og kirkelærer (†1131) (m) 

L: 1 Kong 21,1-16 V: Sl 5,2-3.5-7 Ev: Matt 5,38-42 

Herre, læg mærke til min stønnen! 

Tirsdag 

14. 6. 

L: 1 Kong 21,17-29 V: Sl 51,3-6a.11.16 Ev: Matt 5,43-48 

Gud, vær os nådig, for vi har syndet! 

Onsdag 

15. 6. 

L: 2 Kong 2,1.6-14 V: Sl 31,20-21.24 Ev: Matt 6,1-6.16-18 

Vær stærke, fat mod, alle I som venter på Herren 

Torsdag 

16. 6. 

Vilhelm, abbed (†1203) (m) 

L: Sir 48,1-14 V: Sl 97,1-7 Ev: Matt 6,7-15 

I retfærdige, glæd jer i Herren 

Fredag 

17. 6. 

L: 2 Kong 11,1-4.9-18.20 V: Sl 132,11-14.17-18  Ev: Matt 6,19-23 

Herren har udvalgt Zion til sin bolig. 

Lørdag 

18. 6. 

L: 2 krøn 24,17-25 V: Sl 89,4-5.29-34 Ev: Matt 6,24-34 

Jeg bevarer min troskab mod ham til evig tid 

Søndag 

19. 6. 

KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST (h) (IV Ps) 

1.L: 1 Mos 14,18-20 V: Sl 110,1-4 2.L: 1 Kor 11,23-26  

Ev: Luk 9,11b-17 

Du er præst for evigt på Melkisedeks vis 

Kirkelig vejviser 

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 

 

 

 

For mange mennesker er det kristne 
gudsbillede livsfjernt og abstrakt - det 
mangler liv... 

Man må spørge sig selv: Fører vi vir-
kelig mennesker til Gud, der er den uud-
grundelige kærligheds mysterium - 
og gør vi det på en sådan måde, at  
mennesker kan blive fortrolige med Gud 
og bede personligt til ham?… 

Bruger vi i liturgi og forkyndelse ikke 
lidt for professionelt ordet ‘Gud’, så det 
dybe indhold og mening går tabt?  

Det er op til os kristne, om vi vil lade 
os selv og andre erfare denne Gud...  
I Ham og ikke i naturen, heller ikke i os 
selv, ligger det sidste, det dybeste og 
frelsende mysterium i vor verden. 

Derfor er det nødvendigt, at vi selv 
bliver meget mere sammenvokset med 
Gud ved stilhed, meditation, bøn - ved 
sjælens åndedræt. 
 Modart Kohl 
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