GAZETKA NIEDZIELNA
Parafia św. Anny w Kopenhadze
6. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A
NIEDZIELA PALMOWA
09.04.2017 r.
SŁOWO BOŻE
CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA. (Iz 50,4-7)
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie
doznam wstydu
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał
przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące.
Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie.
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie
cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi
brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i
opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi,
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie
doznam.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24)
Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje”.
Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie moje kości.
Dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: *
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA AP DO FILIPIAN. (Flp 2,6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za
człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż
do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu
imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde
kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale
Boga Ojca.
Aklamacja: CHWAŁA TOBIE, KRÓLU WIEKÓW.
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA
( Mt 26,14-27,66)
Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym
głosem: + Elí, Elí, lemá sabachtháni? E. To znaczy: Boże mój,
Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze
stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z
nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na
trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Poczekaj!
Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus
raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

Myśli na niedzielę…
Prawdziwie, Ten był Synem Bożym
Trudno jest ująć w jakiekolwiek klamry całą liturgię Wielkiego Tygodnia. Nie jest to zresztą
potrzebne. Wypowiedź setnika i jego ludzi – „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym” – niejako
zamyka czytanie Pasji. Stanowi końcowy akord rozgrywającego się na Golgocie dramatu i
wzywa do głębokiej refleksji nad stanem naszego ducha.
„Odpuście tym, którzy zgrzeszyli przeciw wam, aby i Pan przebaczył wasze grzechy, bo
jeśliby kto zachował gniew lub nienawiść względem nawet jednego człowieka, będzie
obchodził Wielkanoc na swoje nieszczęście; w tej bowiem świętej Komunii nie będzie wraz z
Piotrem spożywał życia, ale z Judaszem śmierć” (Anonim z IX w.). Ostre są te powyższe
słowa; mocne, ale prawdziwe. „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce

KOLEKTA z niedzieli 02.04.2017
Grupa duńska 1903,00 DKK
Grupa angielska 4387,50 DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane
na potrzeby naszej Parafii.

GRUPA PODAJ DALEJ

Następne spotkanie 24.04
TEMAT: Koniec świata

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ - 9 kwietnia 2017
1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus
wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w
tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy
w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby
przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.
2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Wspominając
ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy
gromadzą się dziś w Rzymie, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją
przyjaźń z Panem Bogiem.
3. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla tych już wsparli projekt zmiany nagłośnienia w naszym
kościele i zachęta dla tych, którzy tego jeszcze nie uczynili. Zostało nam jeszcze 19 tys. złotych i jeśli
się nam uda zebrać tę kwotę, to z pracami ruszymy na początku czerwca. Tak jak do tej pory,
proszę na kopercie napisać „nagłośnienie” i złożyć ofiarę do koszyka czy w zakrystii po Mszy Św.
4. Jeszcze są kartki świąteczne, w które się można zaopatrzyć w zakrystii oraz baranki na stół
wielkanocny. Trzy rodzaje gipsowych oraz baranki z ciasta przygotowane przez S. Tymoteuszę.
5. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni:
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w
misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.
6. W Wielki Wtorek zapraszamy na liturgię poświęcenia olejów i odnowienia przyrzeczeń
kapłańskich do naszej Katedry na g. 17.00.
6. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana
Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o g. 17:00 w trzech
językach. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św.
Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, a później do kaplicy.
7. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i
spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od
14. do rozpoczęcia 60. roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw
mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa,
skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak
smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele o godz.
17:00 po polsku. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane
w tym dniu przeznaczone będą na chrześcijan w Ziemi Świętej. Na zakończenie liturgii Najświętszy
Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Odśpiewamy Gorzkie Żale i rozpoczniemy
Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia, będzie możliwość cichej adoracji przy Grobie Pańskim.
8. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. I to bym chciał
najbardziej podkreślić!!! Pamiętajmy o tym, uczestnicząc w obrzędzie błogosławienia potraw na
stół wielkanocny. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje

cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od
spożywania pokarmów mięsnych. Błogosławieństwo pokarmów inaczej niż w poprzednie lata.
Odbędzie się ono o pełnych godzinach: 10, 11, 12, 13 na dużej Sali Św. Alfonsa.Tam po
błogosławieństwie potraw na stół wielkanocny i odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia
udajemy się do kościoła, aby w chwili ciszy adorować Chrystusa w Grobie Pańskim - i do tego
najbardziej zachęcam! Błogosławieństwo potraw przy Kościele Św. Antoniego odbędzie się o g. 11 i
12. W sobotni wieczór rozpoczniemy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza
w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe święte Triduum Paschalne
otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału. Wigilia Paschalna
w naszym kościele rozpocznie się o godz. 20:00 w języku duńskim.
9. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego chcemy rozpocząć Rezurekcją o godz. 7:00 rano
połączoną z procesją wokół kościoła. Dzięki narzeczonym, którzy brali udział w kursie
przedmałżeńskim udało się zakupić baldachim i nagłośnienie procesyjne. Oczywiście musimy się
przygotować do tej procesji, dlatego po Mszy Św. zapraszam chętnych mężczyzn żeby się zgłosić
do: niesienia baldachimu, nagłośnienia, Paschału i figury Zmartwychwstałego. Drodzy panowie,
proszę nie myśleć: „a ktoś tam się zgłosi”... jeśli ty nie przyjdziesz, to się nie zgłosi... Niech ta
rezurekcja będzie takim wielkim wydarzeniem, tym bardziej, że będzie po raz pierwszy
przeżywana... Pozostałe Msze Św. o 12:00 i 17:30 w kościele Św. Antoniego.
9. Przypominam, że 12 kwietnia w Wielką Środę będzie sprzątanie kościoła. Zapraszam, od 3:00 4:30 PM i od 4:30 – 6:00 PM żeby poświęcić ten czas na przygotowanie naszej Świątyni pod
względem estetycznym na Święta Wielkanocne.
10. Dzisiaj po mszy św. nie ma kawy na Małej Sali.
11. Wszystkie NAGRANIA HOMILII wygłoszonych w czasie rekolekcji przez o. Krzysztofa Wonsa
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NIEDZIELA PALMOWA „A” - 09 IV 2017
Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mt 26,14-27,66
Iz 42,1-7; Ps 27,1-3.13-14; J 12,1-11
Iz 49,1-6; Ps 71,1-6.15.17; J 13,21-33.36-38
Iz 50,4-9a; Ps 69,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25
WIELKI CZWARTEK
Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1 Kor 11,23-26; J 13,34; J 13,1-15
WIELKI PIĄTEK
Iz 52,13-53,12; Ps 31; Hbr 4,14-16; 5,7-9; Flp 2,8-9; J 18,1-19,42
WIELKA SOBOTA WIGILIA PASCHALNA
Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1; Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,1617a.18-28; Rz 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mt 28,1-10

można odsłuchać na naszej stronie www.polskamisjakatolicka.dk
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