GAZETKA NIEDZIELNA
Parafia św. Anny w Kopenhadze
4. NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A
07.05.2017 r.

SŁOWO BOŻE
(Dz 2,14a.36-41)
Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i
przemówił do nich donośnym głosem: Niech
więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną
pewnością, że tego Jezusa, którego wyście
ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż
mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i
pozostałych Apostołów. Nawróćcie się powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na
odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie
w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest
obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich,
którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg
nasz. W wielu też innych słowach dawał
świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród
tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy
przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I
przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy
dusz.
(Ps 23,1-6)
REFREN: Pan mym pasterzem: nie brak mi
niczego
Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska
są moja pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.
(1 P 2,20b-25)
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a
przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem
jesteście powołani. Chrystus przecież również
cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli
za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a
w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu
złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie
groził, ale oddawał się Temu, który sądzi
sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł
nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a żyli dla
sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście
uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale
teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz
waszych.
ALLELUJA
Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.
(J 10,1-10)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera
się inną drogą, ten jest złodziejem i

rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę,
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny,
a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce
po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują
za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo
nie znają głosu obcych. Tę przypowieść
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli
znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc
powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.

Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie
przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i
wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi
tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja
przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i
miały je w obfitości.
.

Myśli na niedzielę…

Ponieważ głos jego znają…
Czy znamy się we wspólnocie parafialnej? W małych miejscowościach tak, ale w
wielkomiejskich już nie, a to ze względu na liczbę parafian, mobilność, dowolny wybór
kościoła. Problemem jest również częsta zmiana księży, co nie sprzyja budowaniu wspólnoty
parafialnej i formacji dzieci szkolnych. O rozpoznawaniu głosu pasterza mówi sam Jezus:
„Owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu”. „Zna więc Pan tych, którzy są
Jego; to są owce. Niekiedy one same siebie nie znają, lecz pasterz je zna według tego
przeznaczenia, według tego przez Boga przejrzenia, według tego wybrania owiec przed
stworzeniem świata” (św. Augustyn).
Jest nas (katolików) wielu, bardzo ważne więc jest wzajemne poznawanie się podczas
spotkań małych grup – twarzą w twarz, rozmowa w cztery oczy! To właśnie wtedy można
poznać się wzajemnie, wymienić kilka zdań, umówić się na kolejne spotkanie. Ilu ludzi znamy
po imieniu? Jakie są relacje w małych grupach parafialnych?
„Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce

KOLEKTA z 30.04.2017
Grupa polska 4859, 50 DKK
Grupa duńska 4680,50 DKK
Grupa angielska 2822,50 DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby
naszej Parafii. MOBILE PAY 2765 1069

PODAJ DALEJ
8 maja g. 17.30
Spotkanie w domu sióstr
służebniczek

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i
zakonne. Podczas tego tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej
wspólnoty parafialnej. Być może nasi młodzi parafianie w swych sercach słyszą głos Bożego wołania:
„Pójdź za Mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je
modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli syn czy córka podejmą
decyzję o poświęceniu swego życia dla Pana Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Pana Boga zostanie
wielokrotnie wynagrodzony. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy
rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i
wychowawczynią powołań kapłańskich.
2. Z okazji Tygodnia Modlitw o Powołania siostry służebniczki zapraszają jutro na g. 17.30 do swojego
klasztoru chętną młodzież na kolejne spotkanie grupy PODAJ DALEJ. W programie wspólna modlitwa
brewiarzowa, posiłek i film 13 DZIEŃ, nawiązujący do objawień Matki Bożej w Fatimie.
3. W najbliższy poniedziałek, 8 maja, przypada Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski.
4. W naszym kościele w każdą środę gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki
Najświętszej o godz. 18:30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.
W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
5. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz kolejną rocznicę zamachu na
papieża św. Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego
święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy
Maryi nasze rodziny i nasze codzienne sprawy. W tym roku przeżywamy 100-lecie Objawień Maryjnych w
Fatimie. Najważniejsze z nich, to słowa skierowane do Łucji w 1917 r. „Na końcu zatriumfuje moje
Niepokalane Serce”. W czasach kiedy ludzie pełni obaw dotyczących końca świata uciekają się do
wszelkich sposobów mających przynieść pokój wewnętrzny, orędzie fatimskie jest balsamem na duszę i
światłem niosącym nadzieję na pokój.
6. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla tych, którzy już wsparli projekt zmiany nagłośnienia. Zostało
nam do uzbierania jeszcze tylko 20 850 dkk. I możemy ruszać z pracami na początku czerwca. Apeluje do
tych, którzy mają jakieś firmy, biznesy i mogą sobie odpisać TAX żeby długo się nie zastanawiali. Za
wszelką życzliwość i ofiarność Bóg zapłać!!!
7. Od najbliższej środy w naszej parafii rusza wspomniana wcześniej poradnia pedagogiczno psychologiczna zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Poradnia ta ma na celu wspieranie rodziców
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych , rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększenia efektywności pomocy dzieciom oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Pomoc ta jest
również kierowana do dzieci i młodzieży i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych
potrzeb rozwojowych. Będzie to miało formę konsultacji, porad jak i wsparcia psychologicznego i
pedagogicznego. Poradnia będzie prowadzona przez panią psychoterapeutkę. Poradnia będzie czynna w
każdą środę w godzinach 16:00-18:00 w salce polskiej biblioteki.
8. Już dziś zapowiadamy, ze coroczna pielgrzymka do Åsebakken odbędzie się 28 maja. Program na naszej
stronie internetowej.
9. We wtorek próba chóru, a po mszy św. kawa na małej Sali.

W każdą środę o 18.30
Msza św. i nabożeństwo majowe

MODLITWA św. Jana Pawła II O NOWE POWOŁANIA w Kościele
Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku
świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza
do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze
siostry, którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia
konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się
żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo
Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych
czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną
misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś
Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Niedziela
07 V 2017
08 V 2017
09 V 2017
10 V 2017
11 V 2017
12 V 2017
13 V 2017

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA „A” - 07 V 2017
Dz 2,14a.36-41; Ps 23,1-6; 1 P 2,20b-25; J 10,14; J 10,1-10
Dz 20,17-18a.28-32.36; Ps 100,1-5; Rz 8,31b-39; J 10,14; J 10,11-16
Dz 11,19-26; Ps 87,1-7; J 10,27; J 10,22-30
Dz 12,24-13,5a; Ps 67,2-6.8; J 8,12b; J 12,44-50
Dz 13,13-25; Ps 89,2-3.21-22.25.27; J 3,15; J 13,16-20
Dz 13,26-33; Ps 2,6-11; J 14,6; J 14,1-6
Dz 13,44-52; Ps 98,1-4; J 6.63b,68b; J 14,7-14
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