
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE       

(Dz 2,1-11) 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 

znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 

jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 

cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im 

też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i 

na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy 

zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 

mówić obcymi językami, tak jak im Duch 

pozwalał mówić. Przebywali wtedy w 

Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich 

narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 

szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 

słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 

Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są 

Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i 

podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój 

własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i 

Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 

Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 

Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 

Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 

prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy 

ich głoszących w naszych językach wielkie 

dzieła Boże. 

(Ps 104,1.24.29-31.34) 

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

ziemię 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 

ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je napełniając swym duchem 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała Pana trwa na wieki, 

niech Pan się raduje z dzieł swoich. 

Niech miła Mu będzie pieśń moja, 

będę radował się w Panu. 

(1 Kor 12,3b-7.12-13) 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 

Świętego: "Panem jest Jezus". Różne są dary 

łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 

posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie 

działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś 

objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z 

wielu członków, a wszystkie członki ciała, 

mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też 

jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w 

jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby 

stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, 

czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też 

zostali napojeni jednym Duchem. 

SEKWENCJA 

Przybądź Duchu Święty, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, 

Przyjdź, Dawco łask drogich, 

Przyjdź, Światłości sumień. 

O, najmilszy zgości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 
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W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia, 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Jeno cierń i nędze. 

Obmyj co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich 

wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. 

(J 20,19-23) 

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam 

gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 

Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój 

wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 

bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po 

tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane. 
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Myśli na niedzielę…   Zostali napełnieni… 

Ludzie są uzdolnieni w różny sposób. Jedni mają bardzo dużo darów, a inni mają ich mało. 

Nie oznacza to, że owe różnice wpływają na sposób naszego spojrzenia na tych ludzi – 

wywyższanie zdolnych, a poniżanie drugich. Dzieje się tak tylko dlatego, że człowiek jest 

omylny. Nie tędy jednak droga. Każdy człowiek powinien wypracować w sobie te zdolności, 

dzięki którym będzie mógł spełniać więcej dobra dla innych, a nie tylko myśleć o sobie. 

Nie o sobie myśleli apostołowie, gdy oczekiwali zesłania Ducha Świętego. Duch wiary 

podpowiadał im, że otrzymają charyzmaty, które uzdolnią ich do głoszenia Ewangelii całemu 

światu.  „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

KOLEKTA z 25 i 28.05.2017 
Grupa polska   3372,50 DKK 
Grupa duńska  1616,00 DKK  
Grupa angielska 3684,00 DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby 
naszej Parafii.      MOBILE PAY 2765 1069 

W każdą środę o 18.30 

Msza św. i nabożeństwo 

czerwcowe 

PODAJ DALEJ 

12 czerwca g. 18.00 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, 

kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą 

Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do 

całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi 

błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie 

zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie 

lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że 

każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą. 

2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza 

niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy 

naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za 

wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności. 

3. W poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto 

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy 

złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła 

i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. 

Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja 

odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.  

4. We wtorek, 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. 

Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego prośmy o sprawiedliwość społeczną 

w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.  

5. W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty 

parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. 

Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali 

święcenia kapłańskie. W ten dzień również o g. 18.00 spowiedź dla dzieci rocznicowych i próba 

przed uroczystością. 

6. W czerwcu w każdą środę o godz18:30 w naszym kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca 

Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za 

mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, 

uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. 

7. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Trójcy. 

Będziemy się również modlić dziećmi, które obchodzą Rocznicę Pierwszej Komunii św.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:  

10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński (wspomnienie 

obowiązkowe). 

 

 



DZIECI, które dziś przystąpiły do Pierwszej Komunii św.  

w naszej Parafii 

Sarah Ahmed 

Oliwia Bohdanowicz 

Kacper Czarnomski 

Bartłomiej Durski 

Dominik Durski 

Gabriela Dziedzina 

Kacper Górski 

Wiktoria Jańczak 

Filip Kapczuk 

Haris Kozłowski 

Bianca Lysakowski 

Wiktoria Matuszek 

Marika Rewers 

Matti Seredynski Hansen 

Karol Siwek 

Oliwia Szafrańska 

Julia Tomiak Prusiewicz 

Filip Utko 

Dominik Zygan 

Patryk Bargielski 

Trystian Czech 

Nikola Miazek 

Filip Klimek 

Nelli Kruk 

Jakub Majewski 

Bartłomiej Potulski 

Viktor Povlsen 

Joanna Sierociuk 

Aleksander Wolanin 

 

 

 

 

PARAFIA ŚW. ANNY   Hans Bogbinders  Alle 4, 2300 København S 
Kancelaria parafialna: środa/czwartek g. 10.00 - 12.00 

Email: info@sanktannaekirke.dk 
Proboszcz Parafii:  O. Wiesław Podlach tel. 2765 1069       wpodlach@wp.pl 
O. Sławek Romanowski  tel. 5026 3554                                   slarom@wp.pl 
O. Andrzej Szorc tel. 9119 9793                                                szorc6@gmail.com 
Siostry Służebniczki BDNP    tel. 3259 2188            immaculata1850@gmail.com 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 
SPOWIEDŹ (po polsku, angielsku): sobota 18.15, niedziela 11.30 

MSZE ŚW.  po polsku : sobota 18. 30, niedziela 12.00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY niedziela 11.45. 

Sognets bank konto: Regnr.: 0106 Kontonr.: 8200 354 045 
z dopiskiem VEDLIGEHOLDELSE     

   MOBILE PAY   9169 8333 

Niedziela NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO „A” - 04 VI 2017 

04 VI 2017 Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23 

05 VI 2017 Rdz 3,9-15.20, Ps 87,1-3.5-6; Łk 1,28; J 2,1-11 lub J 19,25-27 

06 VI 2017 Tb 2,10-23; Ps 112,1-2.7-8.9; Ef 1,17-18; Mk 12, 13-17 

07 VI 2017 Tb (Wlg) 3,1-11.16-17; Ps 25,2-7bc.8-9; 2 Tm 1,10b; Mk 12,18-27 

08 VI 2017 Rdz 22,9-18 (Hbr 10,4-10); Ps 40,7-11b.17; Flp 2,8-9; Mt 26,36-42 

09 VI 2017 Tb 11,5-18; Ps 146,1-2.6c.7-10; J 14,23; Mk 12,35-37 

10 VI 2017 Tb (Wlg) 12,1.5-15.20; Ps: Tb 13.2.6.7; Mt 5,3; Mk 12,38-44 
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