
 

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 
 
 

Meditation efter kommunionen 

At bede er med ord at sammenbinde mit liv. 
At bede er at finde stedet,  
hvor de spredte stykker af mit væsen kan samles. 
At bede er at anvende et ord,  
der binder mit liv sammen og udtrykker en helhed. 
At sige ja hele livet igennem – trods alt. 
At sige ja kan blive et grundlæggende ord. 
Ja, endnu et ja, et stort ja til verden! 
Ja, endnu et ja, et kærligt ja til menneskene! 
Ja, endnu et ja, et tålmodigt ja til mig selv! 
Ja til smerten, til fortiden, 
til min arv, til korset, 
til det, som jeg ikke kan ændre, 
et smerteligt ja! 
Ja til glæden, til spirekraften, 
til alt, hvad der lever, 
et lidenskabeligt ja!  Anton Rotzetter 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 

og oplysninger til brug i ugens løb 
 

Om Eukaristiens mysterium 

 
…. Jeg har mediteret meget over Eukaristiens mysterium. Jesus indstiftede 

Eukaristien ved sit sidste måltid med sine apostle. I denne forbindelse talte 

han om sin lidelse, som han påtog sig for at frelse os. Det var hans ønske, 

at hans offer skulle være nærværende og til enhver tid skulle blive aktua-

liseret. Det Jesus tog i sine hænder, var det, som mennesker havde på bor-

det: brød og vin... 

Jesus siger: ”Det er mit legeme, som 

hengives for jer. Det er mit blod, som 

udgydes for jer. Gør det til min ihu-

kommelse”. Hvad betyder disse ord af 

Jesus, som bliver gentaget ved hver 

messe? Betyder det kun, at forvandlin-

gen sker for at mindes Jesus og hans 

offer? Nej, i messen aktualiseres Jesu 

offer for os. Men samtidig er det en ap-

pel til os om, at vi gør Jesu offer nær-

værende - en appel om at efterfølge ham. 

Når præsten ved messen gør det samme, som Kristus gjorde, og tilføjer: 

”Gør det til min ihukommelse”, så forstår jeg, at Jesus vil sige til os: ”Jeg 

har elsket jer radikalt. Jeg har elsket jer så meget, at jeg har accepteret 

døden for jer. Jeg har givet alt, hvad jeg havde, for at befri jer. Kun livet 

havde jeg endnu, og det har jeg ikke skånet, men hengivet også det for at 

lære jer, at kærlighedens grænse består i grænseløs kærlighed. Jeg har gi-

vet jer mit legeme og blod og har gjort denne handling til et sakramente, 

for at I alle steder og til alle tider kan modtage mit liv., og for at I kan 

aktualisere mit liv i jeres liv. 

Når jeg sagde: ’til min ihukommelse’ ville jeg ikke dermed sige, at I ikke 

blot skulle tænke på, hvad jeg har gjort. I skulle også hengive jeres legemer 

og jeres blod til forløsning for menneskene. Sådan som I ved messen 
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modtager mit legeme og mit blod, må I i jeres liv hengive begge dele. Gør 

det, for at min handling kan være aktuel og nærværende i jeres handling. 

Når I derfor modtager mig i Eukaristien, må I også modtage de andre i 

jeres liv. På denne måde er vi et fuldkomment fællesskab”. 

 
(Uddrag fra et brev, som den brasilianske dominikaner Frei Betto skrev i fængs-

let til sin familie 5. jan. 1970.) 

 

 

 

DEN HELLIGE EUKARISTI 

Kirken blev født pinsedag ved Helligåndens kraft. Og den fødes hver dag 

i Eukaristien, hvor brød og vin forvandles til Jesu Kristi legeme og blod. 

Og det sker også ved Helligåndens kraft. 

Da apostlene troede og bekendte med hjertet, at Jesus Kristus er Herre, 

overrakte Helligånden Eukaristien i deres hænder – Herrens legeme og 

blod, som han havde gjort det ved den sidste nadver før lidelsen. 

Dengang, da han gav dem brødet, sagde han: »Tag det og spis alle deraf, 

dette er mit legeme, som hengives for jer.« Og da han rakte dem kalken 

med vin, sagde han: »Tag den og drik alle deraf, dette er kalken med mit 

blod, den nye og evige pagts blod som udgydes for jer og for alle til syn-

dernes forladelse«, og da han havde sagt dette, tilføjede han: »Dette skal I 

gøre til min ihukommelse.« 

Da Helligånden steg ned over dem, gik den sidste nadver og de mystiske 

ord, Jesus havde sagt, i opfyldelse. Hans legeme blev hengivet, og hans 

blod blev udgydt. Og deres hjerter begyndte at slå i en ny takt, i takt med 

troen, som da han stod midt iblandt dem i påsken, men nu under Helligån-

dens virke. 

Se, den Opstandne står foran dem! Han giver dem Eukaristien. Og læg 

mærke til, hvad han siger: »Ligesom Faderen har sendt mig, sender jeg 

også jer.« Med Helligåndens kraft udsender han dem med Eukaristiens ord 

og Eukaristiens tegn, som han havde sagt: »Dette skal I gøre til min ihu-

kommelse.« 

Pave Johannes Paul II, 22. maj 1983 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

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 

Mandag 

20. 6. 

L: 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 V: Sl 60,3-5.12-13 Ev: Matt 7,1-5 

Giv frelse med din højre hånd, Herre, og hør os 

Tirsdag 

21. 6. 

Aloysius af Gonzaga, ordensmand (†1591) (m) 
L: 2 Kong 19,9b-11.14-21.30c-35a.36 V: Sl 48,2-4.10-11 

Ev: Matt 7,6.12-14 

Gud lader sin by bestå til evig tid 

Onsdag 

22. 6. 

Alban, martyr (†ca. 209) (m)  
L: 2 Kong 22,8-13;23,1-3 V: Sl 119,33-37.40 Ev: Matt 7,15-20 

Vis mig, Herre, dine loves vej 

Torsdag 

23. 6. 

Johannes Døbers fødsel (h) 

1.L: Es 49,1-6 V: Sl 139,1-3.13-16a 2.L: ApG 13,22-26 

Ev: Luk 1,57-66.80 

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt 

Fredag 

24. 6. 

Jesu Allerhelligste Hjerte (h) 

L: Ez 34,11-16 V: Sl 23,1-6 2.L: Rom 5,5b-11 Ev: Luk 15,3-7 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød 

Lørdag 

25. 6. 

Den salige Jomfru Marias reneste hjerte (m) 

L: Es 61,9-11 V: Sl 1 Sam 2,1-8 Ev: Luk 2, 41-51 

Mit hjerte jubler over Herren, min Frelser! 

Søndag 

26. 7. 

DE HELLIGE APOSTLE PETER OG PAULUS (h) (I Ps) 

1.L: ApG 12,1-11 V: Sl 34,2-9 2.L: 2 Tim 4,6-8.17-18 Ev: Matt 16,13-19 

Herren befriede mig for min frygt 

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 
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