
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE        

CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ 
(19,1-2.17-18) 
Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej 

społeczności synów Izraela i powiedz im: 

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg 

wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do 

brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie 

zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz 

szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do 

synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego 

jak siebie samego. Ja jestem Pan”. 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103) 

 

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.  

 

Błogosław, duszo moja, Pana, * 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.  

Błogosław, duszo moja, Pana * 

i nie zapominaj o wszystkich Jego 

dobrodziejstwach.  

 

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. 

PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN. (1 

Kor 3,16-23) 
Bracia:  

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że 

Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy 

świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia 

Boga jest święta, a wy nią jesteście. 

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was 

mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się 

stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość 

bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. 

Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły 

przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są 

zamysły mędrców”.Nikt przeto niech się nie 

chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest 

wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; 

czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy 

teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, 

wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Kto zachowuje naukę Chrystusa,  

w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.  

 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. 

MATEUSZA. (Mt 5,38-48) 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i 

ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie 

stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy 

w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, 

kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją 

szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść 

z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, 

kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 

pożyczyć od ciebie.Słyszeliście, że 

powiedziano: «Będziesz miłował swego 

bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz 

nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują; tak będziecie synami 

Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i 

nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 

sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, 

cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy 

tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko 

swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i 

poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy 

doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 

niebieski”. 

GAZETKA NIEDZIELNA 

Parafia św. Anny w Kopenhadze 

7. NIEDZIELA ZWYKŁA   Rok A  19.02.2017 r. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myśli na niedzielę…  
Jeśli bowiem miłujecie tych… 
Ciągle uczymy się miłości bliźniego i ciągle w tym uchybiamy. O wiele łatwiej akceptujemy 
krewnych, przyjaciół, znajomych, a nawet sąsiadów – o wiele trudniej ludzi z innego kręgu 
kulturowego, innego wyznania, jeszcze trudniej jest nam zaakceptować ludzi innej religii. 
Chrystus daje nam niezwykle trudne przykazanie, abyśmy miłowali wszystkich, a już 
najtrudniejsze jest przykazanie miłości względem nieprzyjaciół. Ostatnie zdanie perykopy 
tłumaczy sens nauczania Pana: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski”. Nie od razu nauczymy się wszystkiego, nie osiągniemy w jednym dniu wszelkiej 
cnoty, nie zdołamy opanować swoich ziemskich pragnień – powoli zaś a skutecznie możemy 
osiągać doskonałość.       „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. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i 

zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym 

procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu 

Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i 

nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas 

codzienność wypełni się dobrem.  

2. We wtorek próba chóru. 

3. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i 

obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła 

Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w 

XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież 

chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu 

jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego 

Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. 

Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie 

zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym 

obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim 

narodom.  

4. Zapraszamy na Parafialne święto FASTELAVN, które odbędzie się za tydzień 26 

lutego. Msza św. z udziałem całych rodzin o g.10.00 po duńsku a potem wspólna 

zabawa dla dzieci na dużej Sali. Więcej info na plakatach, naszej stronie internetowej 

oraz facebook-u. 

5. W przyszłą Niedzielę – 26 lutego będziemy gościć w naszej parafii o. Piotra 

Koźlaka CSsR. Podzieli się on z nami swoimi przemyśleniami odnośnie Wielkiego 

Postu, abyśmy dobrze weszli w ten szczególny czas. 

6. W tym roku na jesieni chcemy zorganizować pielgrzymkę do Fatimy z racji 

oczywistych – 100 lecie objawień. Spotkanie organizacyjno-informacyjne odbędzie się 

w niedzielę – 5 marca po Mszy Św., zapraszam. W te niedzielę odbędzie się zebranie 

rodziców pierwszokomunijnych. 

7. W piątek spotkanie dla bierzmowanych a w sobotę zajęcia dla dzieci.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony 

przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców 

apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od 

nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia 

Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 

(wspomnienie obowiązkowe). 

PO mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDARIUM LITURGICZNE 
 

 Niedziela 7. Niedziela Zwykła „A” - 19 II 2017 

19 II 2017 Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 

20 II 2017 Syr 1,1-10; Ps 93,1-2.5; 2 Tm 1,10b; Mk 9,14-29 

21 II 2017  Syr 2,1-11; Ps 37,3-4.27-29.39-40; Ga 6,14; Mk 9,30-37 

22 II 2017 1 P 5,1-4; Ps 23,1-6; Mt 16,18; Mt 16,13-19 

23 II 2017 Syr 5,1-8; Ps 1,1-4.6; Mk 9,41-50 

24 II 2017 Syr 6,5-17; Ps 119,12.16.18.27.34-35; J17,17ba; Mk 10,1-12 

25 II 2017 Syr 17,1-15; Ps 103,13-18a; Mt 11,25; Mk 10,13-16 

KOLEKTA z ostatniej niedzieli 
Grupa polska  5528,00 DKK 
Grupa duńska 1027,50 DKK  
Grupa angielska  2715,00 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 

   

WIELKI POST 
ŚRODA POPIELCOWA - 1 marca - msza św. g. 18.30 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2-5 kwietnia 
O. Krzysztof Wons salwatorianin 
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mailto:wpodlach@wp.pl
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