GAZETKA NIEDZIELNA
Parafia św. Anny w Kopenhadze
11. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A
18.06.2017 r.

SŁOWO BOŻE

(Wj 19,1-6a)
W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów
z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na
pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po
przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz
na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw
góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a
Pan zawołał na niego
z góry i powiedział:
Tak powiesz domowi
Jakuba i to oznajmisz
Izraelitom: Wyście
widzieli, co
uczyniłem Egiptowi,
jak niosłem was na
skrzydłach orlich i
przywiodłem was do
Mnie. Teraz jeśli
pilnie słuchać
będziecie głosu mego
i strzec mojego przymierza, będziecie
szczególną moją własnością pośród
wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy
cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi
królestwem kapłanów i ludem świętym.
(Ps 100,1-5)
REFREN: My ludem Pana i jego owcami
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie
ziemie,
służcie Panu z weselem
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez
pokolenia.
(Rz 5,6-11)
Chrystus bowiem umarł za
nas, jako za grzeszników, w
oznaczonym czasie,
gdyśmy [jeszcze] byli
bezsilni. A [nawet] za
człowieka sprawiedliwego
podejmuje się ktoś umrzeć
tylko z największą
trudnością. Chociaż może
jeszcze za człowieka życzliwego
odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg
zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie]
przez to, że Chrystus umarł za nas,
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym
bardziej więc będziemy przez Niego
zachowani od karzącego gniewu, gdy
teraz przez krew Jego zostaliśmy
usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc
nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z
Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym
bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy
zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to -

ale i chlubić się możemy w Bogu przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez
którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
(Mk 1,15)
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię.
(Mt 9,36-10,8)
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad
nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak
owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do
swych uczniów: żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało. Proście
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie
dwunastu swoich uczniów i udzielił im
władzy nad duchami nieczystymi, aby je
wypędzali i leczyli wszystkie choroby i
Myśli na niedzielę…

wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu
apostołów: pierwszy Szymon, zwany
Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub,
syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i
Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz,
Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon
Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go
zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus,
dając im następujące wskazania: Nie
idźcie do pogan i nie wstępujcie do
żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie
raczej do owiec, które poginęły z domu
Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie
chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie
złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie!

Proście więc Pana żniwa…

Jesteśmy nieustannie zatroskani o to, aby nie zabrakło nam osób głoszących
Ewangelię, a w szczególności księży. Wprawdzie nasza sytuacja jest dobra, ba! –
zazdroszczą nam inne narody, że mamy tyle powołań do stanu kapłańskiego. Nie
oznacza to jednak, że możemy spocząć na laurach! W modlitwie o powołania
bądźmy wytrwali, a jeśli Bóg pozwoli, to nadal będziemy się dzielić powołaniami
z tymi, którzy tęsknią za słowem, Eucharystią, sakramentami, duszpasterstwem,
wspólnotą. Nieważne, czy to są Niemcy, czy Czesi, Belgowie, mieszkańcy
któregoś z krajów Afryki, Ameryki, Oceanii…
Módlmy się za młodych, aby mieli odwagę odpowiedzieć pozytywnie Bogu za dar
powołania. „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce
KOLEKTA z 11.06.2017
Grupa polska 5746, 00 DKK
Grupa duńska 2870,50 DKK
Grupa angielska 3629,50 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
UDANYCH WAKACJI
Dla wszystkich!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Minęła połowa czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Zapytajmy się, na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie
odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i
przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w
Najświętszym Sakramencie?
2. W tym tygodniu, w piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa, a jednocześnie ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy
dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Podczas Eucharystii o godz. 18:30 będziemy
gorąco prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca swego oraz o święte
życie dla kapłanów w naszej diecezji i w całym Kościele powszechnym. Z racji
uroczystości w piątek nie będzie obowiązywał post od potraw mięsnych.
3. W ten sam dzień, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami
obejmijmy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością
wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny.
4. W sobotę, 24 czerwca, przypada kolejna uroczystość – Narodzenie św. Jana
Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich
świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i
świadek Bożej prawdy, który był gotów oddać za nią życie. Ciesząc się narodzinami św.
Jana Chrzciciela, warto pomyśleć nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów,
słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą, z praktykowaną pobożnością.
5. Zbliża się koniec roku szkolnego. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i
dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego
dziękczynienia w nadchodzących dniach. Prośmy o dobre przeżycie czasu wakacji. Już
teraz zapowiadamy, ze msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie w
ostatnia niedzielę sierpnia 27.08. o g. 12.00
6. Kool Kirke – 25 czerwca od 11:00 – 12:00.
7. Komisja Foundrasing przypomina o następujących wydarzeniach, które nas czekają
w najbliższym czasie:
- 30 czerwca odbędzie się BINGO od godz. 17:00, szczegóły na ulotkach.
- kolejny „pchli targ” odbędzie się 2 lipca w niedzielę na parkingu obok kościoła. Koszt
za stoisko to tylko 100 dkk za cały dzień. Ta kwota jest przeznaczona na potrzeby
kościoła, natomiast reszta idzie do twojej kieszeni.
- dzisiaj już ogłaszamy, że coroczny Odpust z racji wspomnienia Św. Anny odbędzie się
w tym roku 24 września. Będzie on poprzedzony rodzinną dyskoteką w sobotę 23
września. Oprócz DJ-a będzie ZESPÓŁ GÓRALSKI Z ŻYWCA. Będzie tylko symboliczna
opłata dla dorosłych za wejście natomiast dzieci i młodzież do 16 roku życia za darmo.
Szczegóły ukażą się w późniejszym czasie.
8. Jeśli chodzi o pielgrzymkę do Fatimy, która się odbędzie w dniach: 20-27
października 2017 r. do 10 lipca należy wypełnić oraz podpisać Kartę Uczestnika i

wpłacić 200 EURO zaliczki, albo całą kwotę w wysokości 580 Euro.. Bardzo proszę, żeby
nie czekać do ostatniej chwili.
8 Chcę podać kilka szczegółów odnośnie ofiar zbieranych na nasze nagłośnienie. Po
podliczeniu wszystkich ofiar składanych w kopertach, przez Mobile Pay, wpłacanych
bezpośrednio na konto oraz ofiar wrzucanych do szklanej skrzynki wygląda to
następująco:
Grupa polska – 52 200 dkk
Grupa duńsko – angielska – 22 250 dkk
Całkowity koszt nagłośnienia – 50 000 dkk
Wielkie Bóg zapłać!!! Bez waszej ofiarności nie byłoby to możliwe....
Poza tym, przypomnę tylko, jedna osoba z grupy polskiej ufundowała poduszki pod
kolana – 14000 dkk oraz nagłośnienie dla scholii – 18 000 dkk.
Ta reszta, jaka pozostała czyli 24 450 dkk, automatycznie przechodzi na kolejny
projekt, ufam, że będzie nim zmiana oświetlenia w naszym kościele. Myślę, że
niedługo moglibyśmy zacząć realizować ten projekt. Wkrótce podam przybliżony koszt
zmiany oświetlenia...
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok św. Stanisława Kostki
jest patronem katolickiej młodzieży
Niedziela
18 VI 2017
19 VI 2017
20 VI 2017
21 VI 2017
22 VI 2017

11. NIEDZIELA ZWYKŁA „A” – 18 VI 2017
Wj 19,1-6a; Ps 100,1-5; Rz 5,6-11; Mk 1,15; Mt 9,36-10,8
2 Kor 6,1-10; Ps 98,1-4; Ps 119,105; Mt 5,38-42
2 Kor 8,1-9; Ps 146,1-2.5-9; J 13,34; Mt 5,43-48
2 Kor 9,6-11; Ps 112,1-4.9; J 14,23; Mt 6,1-6.16-18
2 Kor 11,1-11; Ps 111,1-4.7-8; Rz 8,15; Mt 6,7-15

23 VI 2017 Pwt 7,6-11; Ps 103,1-4.6-8.10; 1J 4,7-16; Mt 11,29ab; Mt 11,25-30
24 VI 2017 Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80
gbinders 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
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