
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE        

Z KSIĘGI SYRACYDESA. (Syr 15,15-20) 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, 

a dochować wierności jest Jego upodobaniem. 

Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, 

po to wyciągniesz rękę.Przed ludźmi życie i 

śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. 

Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest 

władzą i widzi wszystko.Oczy Jego patrzą na 

bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn 

człowieka. Nikomu nie przykazał być 

bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.  

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119) 
Refren: Błogosławieni szukający Boga. 

Błogosławieni, których droga nieskalana, * 

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.  

Błogosławieni, którzy zachowują Jego 

pouczenia *i szukają Go całym sercem.  

 

Czyń dobrze swojemu słudze, * 

aby żył i przestrzegał słów Twoich.  

Otwórz moje oczy, * 

abym podziwiał Twoje prawo.  

 

Z 1.  LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO 

KORYNTIAN. (1 Kor 2,6-10) 
Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, 

ale nie mądrość tego świata ani władców tego 

świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy 

tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą 

Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale 

naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego 

świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie 

ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie 

głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko 

nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 

człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 

przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.Nam 

zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika 

wszystko, nawet głębokości Boga samego. 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.  

Ty masz słowa życia wiecznego.  

 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG 

ŚWIĘTEGO MATEUSZA. (Mt 5,17-37) 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 

Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 

wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: 

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 

jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 

aż się wszystko spełni.  Ktokolwiek więc 

zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 

najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie 

najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 

wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w 

królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli 

wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie 

zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, 

podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, 

kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. 

A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega 

Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł 

«Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i 

tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw 

tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a 

najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 

Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.Pogódź się ze 

swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z 
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nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał 

sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono 

cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie 

wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A 

Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie 

patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił 

się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje 

oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i 

odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 

gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby 

całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I 

jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do 

grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 

bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z 

twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 

miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto 

chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto 

oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, 

naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną 

wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: 

«Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz 

dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam 

powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na 

niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo 

jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, 

bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją 

głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet 

jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A 

co nadto jest, od Złego pochodzi».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myśli na niedzielę…  
Grzeszymy myślą, słowem, gestem, uczynkiem, zaniedbaniem dobrego. Dlatego na początku 

Eucharystii z pokorą prosimy Boga, mówiąc: „Kyrie eleison”. Wierzymy, że bogaty w 

miłosierdzie Bóg odpuszcza nam grzechy, abyśmy z czystym sercem sprawowali najświętszą 

tajemnicę naszej wiary. Wielowątkowa Ewangelia wskazuje na wymagania Nowego 

Przymierza. Chrystus daje konkretne wskazania swym uczniom. Niezwykle ważne są dwa 

ostatnie zdania, które stanowią puentę perykopy: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 

A co nadto jest, od Złego pochodzi”. 

Nie każdy potrafi tak żyć, aby mówić „tak, tak; nie, nie”. Życie nie składa się tylko z dwóch 

kolorów – białego i czarnego. Spróbować można i może się komuś uda być ewangelicznym i 

mówić: „Tak, tak; nie, nie”. 

 „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

Młodzieżowa wspólnota 'Podaj dalej' w Kopenhadze zaprasza 1. lipca na narodowe 
rekolekcje charyzmatyczne 'Jezus Na Stadionie 2017' w Warszawie które 
poprowadzi o. Boshobora z Ugandy. Jeśli ktoś jest wtedy w Polsce i jest 

zainteresowany, żeby wraz z 'Podaj dalej' uczestniczyć w tych właśnie rekolekcjach 
1 lipca od godz. 8 do 22, to prosimy o smsowy kontakt do Krzysztofa Stecia na 

numer +45 50 35 78 66. Już 7 osób potwierdziło uczestnictwo, ale chcemy tą liczbę 
jeszcze pomnożyć, dlatego chcemy jeszcze KAŻDEGO z was zaprosić. Możliwość 
zamówienia biletów u Krzysztofa jest do piątku 17. lutego. Cena biletu pełnego 

60zł  (110 kr.) a ulgowego 40zł (70 kr.) Więcej informacji o tym wydarzeniu 
znajdziecie googlując stronie 'Jezus Na Stadionie 2017.' Podaj dalej!" 

tel:+45%2050%2035%2078%2066


NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy 
uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas 
posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. 
Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. 
2. Każdego 13 – go dnia miesiąca zapraszam na Mszę Św. i Nabożeństwo Fatimskie o 
g. 18.30.  W tym miesiącu ten dzień przypada w poniedziałek. 
3. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i 
Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo 
wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący 
różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do 
kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język 
słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na 
język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt 
milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są 
uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich 
współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. 
4. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. 
Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje 
i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez 
codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę 
między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.  
5. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 
269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec 
Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś 
czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie 
okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do 
modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy 
nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, 
aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę 
życia. Tutaj w tym miejscu przypominam o kursie dla narzeczonych, który 
rozpoczniemy 18 lutego o godz. 16:00. 
6. We wtorek próba chóru. 
7. W środę – 15 lutego, zapraszam na Mszę Św. i Nabożeństwo do Bożego 
Miłosierdzia połączone z ucałowaniem relikwii Św. Faustyny.  
8. Dzieci i młodzież nie mają zajęć ze względu na ferie zimowe a już dziś zapraszamy na 
wspólne parafialne święto FASTELAVN, które odbędzie się 26 lutego. Familiemesse o 
g.10.00 po duńsku a potem wspólna zabawa dla dzieci na dużej Sali. Więcej info na 
plakatach i www.polskamisjakatolicka.dk i facebooku. 

PO mszy sw. zapraszamy na kawę do małej Sali. 

http://www.polskamisjakatolicka.dk/


 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

KALENDARIUM LITURGICZNE 
 

Niedziela 6. Niedziela Zwykła „A” - 12 II 2017 

12 II 2017 Syr 15,15-20; Ps 119, 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 

13 II 2017 Rdz 4,1-15.25; Ps 50,1.8.16-17.20-21; Hbr 4,12; Mk 8,11-13 

14 II 2017  Dz 13,46-49; Ps 117,1-2; Łk 4,18; Łk 10,1-9 

15 II 2017 Rdz 8,6-13.20-22; Ps 116B,12-15.18-19; Ef 1,17-18; Mk 8,22-26 

16 II 2017 Rdz 9,1-13; Ps 102,16-23.29; J 6,63b.68; Mk 8,27-33 

17 II 2017 Rdz 9,1-13; Ps 102,16-23.29; J 6,63b.68; Mk 8,27-33 

18 II 2017 Hbr 11,1-7; Ps 145,2-5.10-11; Mk 9,7; Mk 9,2-13 

KOLEKTA z ostatniej niedzieli 
Grupa polska  5907,50 DKK 
Grupa duńska 1475,50 DKK  
Grupa angielska  3822,00 DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane  
na potrzeby naszej Parafii. 

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 
 

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

MOBILE PAY - 2765 1069 

GRUPA PODAJ DALEJ  

13 II  i 20 II -   FERIE 

   

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 

18 LUTEGO 2017 g. 16.00 

SALA ŚW. KLEMENSA ( mała sala) 
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