GAZETKA NIEDZIELNA
Parafia św. Anny w Kopenhadze
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A
12.03.2017 r.

SŁOWO BOŻE
Czytanie z Księgi Rodzaju. (Rdz 12,1–4a)
Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci
ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci
błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się
błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy
ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim
poszedł i Lot.
Refren:Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza. (Mt 17,1–9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i
zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam
przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy
rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich,
dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego
Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im,
mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż
Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Myśli na niedzielę…
A gdy schodzili z góry…
Apostołowie razem z Jezusem dzielili trud wspinania się na „górę wysoką”. W tym przypadku
nie chodzi jednak o wysokość góry, o skalę trudności w jej zdobywaniu, lecz o coś zupełnie
innego. Istotą tego wydarzenia jest przemienienie Pana i to, że objawił On swe bóstwo
uczniom. Inaczej „smakuje” fotografia cudownej panoramy ze szczytu lub ładnych zakątków
gór, gdy się wspinało na górę o swoich siłach. Tak też jest w życiu duchowym – to, co
zdobywam własnym wysiłkiem, cieszy, bo jest to mój szczyt, to ja sam pokonałem swoje
słabości, strach, lenistwo…Praca nad własnym wnętrzem jest przede wszystkim indywidualnym
spotkaniem z Trójjedynym. Dziś szczególnie modlimy się, pościmy i solidaryzujemy się z
misjonarzami. „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce

FATIMA
100.lecie objawień Matki Boskiej Różańcowej
Jubileuszowa Pielgrzymka Parafialna
pielgrzymka 8 – dniowa, samolotowo-autokarowa
TERMIN: II połowa października 2017 roku
1 DZIEŃ: DANIA – PORTUGALIA – CIDADE DE MAR / Zbiórka w porcie lotniczym, przelot do
Lizbony. Przejazd do Cidade de Mar, zakwaterowanie, kolacja nad oceanem i nocleg.
2 DZIEŃ: CIDADE DE MAR-Wypoczynek i plażowanie nad Oceanem Atlantyckim.
3 DZIEŃ: CIDADE DE MAR – LIZBONA – FATIMA-Poranek nad Oceanem Atlantyckim. Wyjazd do
Lizbony. Alfama – nawiedzenie miejsca urodzenia św. Antoniego Padewskiego. Spacer na Rua Augusta,
Praca de Comercio. Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie, kolacja, różaniec i procesja światła.
Podczas pobytu w Fatimie, każdego wieczoru różaniec i procesja ze świecami.
4 DZIEŃ: FATIMA – COIMBRA – FATIMA
Nawiedzenie miejsc związanych z historią Cova da Iria z 1917.Zapoznanie się z historią objawień.
Nawiedzenie bazyliki Trójcy św. i MB Różańcowej czas na indywidualną modlitwę przy grobach
Pastuszków: S. Łucji, bł. Hiacynty, bł. Franciszka. Po południu przejazd do Coimbry: nawiedzenie klasztoru
Sióstr Karmelitanek, w którym przebywała Siostra Łucja. Spacer w centrum starego miasta uniwersyteckiego.
Powrót do Fatimy.
5 DZIEŃ: FATIMA – ALJUSTREL Uroczystości rocznicowe, Msza św. międzynarodowa.Przejście drogą
Pastuszków od Cova da Iria, Valinhos, Loca de Anjo do Aljustrel.
W drodze rozważanie stacji drogi krzyżowej. Nawiedzenie kościoła parafialnego, gdzie Pastuszkowie przyjęli
chrzest św.
6 DZIEŃ: FATIMA – NAZARE – FATIMA
Wyjazd nad ocean, do Nazare – nawiedzenie Sanktuarium MB Nazaretańskiej. Sitio – punkt widokowy na
klifie. Wypoczynek, plażowanie. Możliwość konsumpcji sardynek i dorsza atlantyckiego. Powrót do Fatimy.
7 DZIEŃ: FATIMA
Całodniowy pobyt w Fatimie. Czas na zakupy i degustację wina Porto oraz zwiedzanie groty.
8 DZIEŃ: PORTUGALIA – DANIA
Przejazd – transfer na lotnisko w Lizbonie, odprawa, powrót do Kopenhagi.
>>> KAŻDEGO DNIA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ <<<
CENA: 550 EURO
BILETY LOTNICZE – WE WŁASNYM ZAKRESIE!!!
CENA ZAPEWNIA wszystko co związane jest z realizacją programu:
 przejazdy na terenie Portugalii;
 zakwaterowanie (pokoje 2. osobowe z łazienkami);
1 os. za dodatkową opłatą 140 €
 wyżywienie: śniadania i ciepłe kolacje;
 opiekę przewodnika;
 bilety wstępu;
 ubezpieczenie turystyczne.
PEŁNĄ OPŁATĘ ZA PIELGRZYMKĘ NALEŻY UIŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ
WYJAZDEM!
ZAPISUJĄC SIĘ NA PIELGRZYMKĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ:
1. Czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika Pielgrzymki.
2. Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (strona ze zdjęciem) - dokument
ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki.
3. Wpisowe 1000 zł.

30 DNI PRZED

NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc,
abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Przypominam, że w
naszym kościele w każdy piątek o godz. 18:30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką
przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 11:40 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa
podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.
Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz
ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.
2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także
głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na
krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z
własnego życia dla odkupienia innych braci.
3. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą
huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice, z większą troską spójrzcie w tym
czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia,
także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
4. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową.
Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych
modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy. Z tej
racji, że jest to 13-ty dzień miesiąca, Msza Św. o godz. 18:30 a po niej różaniec fatimski.
5. W środę – 15 marca wspominamy Św. Klemensa – redemptorysty. A, że jest to również 3. środa
miesiąca, zapraszam na Mszę Św. na godz. 18:30, po niej Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i
ucałowanie relikwii Św. Faustyny.
6. W piątek – 17 marca również po Drodze Krzyżowej o 18:30 zapraszam na Mszę Św.
7. W gazetce znajduje się wstępny program pielgrzymki do Fatimy, która się odbędzie w
październiku. Orientacyjnie: bilet na samolot ok 2500 DKK, 8-dniowy pobyt ok. 550 Euro. Już
można się zapisywać i robimy to sprawnie (do kwietnia). Zapisy u p. Grażyny Sochackiej albo u o.
Sławka. Wpisowe, 2500 DKK oraz 200 Euro.
8. Przypominam o sali gimnastycznej dla chętnych, w sobotę o godz. 20:00 w szkole Św. Anny.
9. W zakrystii są do nabycia kartki świąteczne. Starajmy się pamiętać o swoich bliskich. Niech ta
tradycyjna forma naszej pamięci, życzeń będzie przez nas podtrzymywana.
10. Po Mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali.

WIELKI POST
DROGA KRZYŻOWA

GORZKIE ŻALE

w każdy -piątek g.18.30
17.03.2017 prowadzą dzieci z rodzicami
24.03.2017 prowadzą kandydaci do bierzmowania
i grupa PODAJ DALEJ

Niedziela g.11.40

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
-2-5 kwietnia
O. Krzysztof Wons salwatorianin

KOLEKTA z ostatniej niedzieli
Grupa polska 6521 ,00 DKK
Grupa duńska 1840,50 DKK
Grupa angielska 3169 ,00 DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane
na potrzeby naszej Parafii.

GRUPA PODAJ DALEJ
13.03.2017 g.18.00
17.03.2017 DROGA KRZYŻOWA

Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z
największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce
najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i
silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią
oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry
Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli
wszystkie kości moje" (Ps 22, 17).

Niedziela
12 III 2017
13 III 2017
14 III 2017
15 III 2017
16 III 2017
17 III 2017
18 III 2017

2. Niedziela WIELKIEGO POSTU „A” - 12 III 2017
Rdz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,7; Mt 17,1-9
Dn 9,4b-10; Ps 79,8-9.11.13; Am 5,14; Łk 6,36-38
Iz 1, 10.16-20; Ps 50,8-9.16bc-17.21.23; Ez 18,31; Mt 23,1-12
Jr 18,18-20; Ps 31,5-6.14-16; J 8,12b; Mt 20,17-28
Jr 17,5-10; Ps 1,1-4.6; Łk 8,15; Łk 16,19-31
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 105,16-21; J 3,16; Mt 21,33-43.45-46
Mi 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Łk 15,18; Łk 15,1-3.11-32

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

