GAZETKA NIEDZIELNA
Parafia św. Anny w Kopenhadze
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Rok A
11.06.2017 r.

SŁOWO BOŻE

(Wj 34,4b-6,8-9)
Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę,
jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice
kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i
Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i
wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan
przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe,
Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy,
bogaty w łaskę i wierność, I natychmiast
skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał
pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie
życzliwością, Panie, to proszę, niech
pójdzie Pan w pośród nas. Jest to
wprawdzie lud o twardym karku, ale
przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i
uczynisz nas swoim dziedzictwem.
(Ps: Dn 3,52-56)
REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty
Boże
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże
naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej
chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś na tronie Twego
królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz
w otchłanie,

i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.
(2 Kor 13,11-13)
Bracia, radujcie się, dążcie do
doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu,
jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg
miłości i pokoju niech będzie z wami!
Pozdrówcie się nawzajem świętym
pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy
święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa,
miłość Boga i dar jedności w Duchu
Świętym niech będą z wami wszystkimi!
(Ap 1,8)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu, Bogu, który jest i który był, i
który przychodzi.
(J 3,16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już
został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego.

.

Myśli na niedzielę…

Kto wierzy w Niego…

Czy wiarę można zmierzyć? Tak, ale jaką miarę przyłożymy? Liczbę
odprawionych liturgii? odmówione modlitwy? Wysłuchane spowiedzi?
odbyte pielgrzymki? przebyte cierpienia? Darowane winy? przebaczone
grzechy? czuwanie nad dzieckiem? Chyba to wszystko po trochu mierzy siłę
wiary. A gdy dodamy świadectwo współczesnych męczenników, to wtedy
nie mamy już żadnych wątpliwości, że Trójjedyny mieszka w sercach swych
wyznawców.
Rozmowa Jezusa z Nikodemem uszlachetnia nasze dążenia. Wierzymy w
Trójjedynego Boga, w Jego niepojętą i nieogarnioną miłość. Tym samym
wierzymy w życie wieczne.
Nauka o Przenajświętszej Trójcy jest trudna, ale nie chodzi w tej nauce o
to, aby wszelkie tajemnice rozwikłać, rozwiązać, poznać, przeniknąć,
dotknąć, zbadać, przeanalizować, lecz… żeby nimi żyć.
„Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce

KOLEKTA z 04.06.2017
Grupa polska 10958, 00 DKK
Grupa duńska 1659, 00 DKK
Grupa angielska 5097, 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. Dzisiaj, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół
wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też
zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża,
modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli
dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej
potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko
w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.
2. W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Po Mszy Św. o godz. 19:00 z
Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej
eucharystycznej procesji z kościoła na nasz parking. Będziemy dziękować Panu Bogu
za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła
powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji będzie
publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu
zawsze obecny.
3. „Zasługujesz, aby być kochanym” – pod takim tytułem 17 czerwca w sobotę od
9:00 – 16:30 odbędzie się seminarium duchowe w języku angielskim. Odbędzie się ono
w dużej sali Św. Alfonsa (darmowe śniadanie oraz lunch). Zapraszam chętnych do
skorzystania.
4. W następną niedzielę 18 .06. zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na msze św.,
w czasie której podziękujemy za cały rok katechetyczny.
5. Jak nietrudno zauważyć, dzięki waszym ofiarom korzystamy z nowego nagłośnienia
w naszym kościele, ufam, że będzie nam służyć długie lata. Wielkie Bóg zapłać!!!
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Kościoła, do którego
tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach (wspomnienie obowiązkowe);
 14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau
(wspomnienie obowiązkowe);
 17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik,
który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i
pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”
(wspomnienie obowiązkowe).

Niedziela
11 VI 2017
12 VI 2017
13 VI 2017
14 VI 2017
15 VI 2017

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ „A” – 11 04 VI 2017
Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18
Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18
2 Kor 1,18-22; Ps 119,129-133.135; Mt 5,16; Mt 5,13-16
2 Kor 3,4-11; Ps 99,5-8; Ps 25,4b.5a; Mt 5,17-19
Pwt 8,2-3.14b-16a; Ps 147; 1 Kor 10,16-17; J 6,51; J 6,51-58

16 VI 2017 2 Kor 4,7-15; Ps 116,10-11.15-18; Ps 119,34; Mt 5,27-32
17 VI 2017 2 Kor 5,14-21; Ps 103,1-4.8-9.11-12; Ps 119,36a.29b; Mt 5,33-37

BOŻE CIAŁO 15 czerwca 2017
Msza św. z procesją o g. 19.00

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.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045
z dopiskiem VEDLIGEHOLDELSE
MOBILE PAY 9169 8333

