
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE        

PIERWSZE CZYTANIE  
Woda wydobyta ze skały 
CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA. (Wj 17,3–7) 
 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9) 
 
Refren: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego 
słowem. 
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.  
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
Radośnie śpiewajmy Mu pieśni.  
 
DRUGIE CZYTANIE  
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach 
przez Ducha Świętego 
 
CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO 
RZYMIAN. (Rz 5,1–2.5–8) 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA. 
(J 4,5-42)  
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej 
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, 
zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał 
synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło 
Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie 
przy studni. Było to około szóstej godziny. 
Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego 
uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta 
dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego 
Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz 
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” 
Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z 

Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, 
gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, 
kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go 
wówczas, a dałby ci wody żywej”. 
Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz 
czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc 
weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od 
ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z 
której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” 
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, 
kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś 
będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku 
życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: 
„Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie 
przychodziła tu czerpać”. 
A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego 
męża i wróć tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na 
to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: 
„Dobrze powiedziałaś: «Nie mam męża». Miałaś 
bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz 
teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś 
zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: 
„Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi 
oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, 
że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić 
Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, 
niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na 
tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili 
Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 
to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze 
początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, 
owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele 
będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i 
takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest 
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duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego 
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. 
Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie 
Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On 
przyjdzie, objawi nam wszystko”. 
Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z 
tobą mówię”. Na to przyszli Jego uczniowie i 
dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże 
żaden nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” 
lub „Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś 
zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I 
mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie 
człowieka, który mi powiedział wszystko, co 
uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” Wyszli 
z miasta i szli do Niego.  Tymczasem prosili Go 
uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: 
„Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie 
wiecie”. Mówili więc uczniowie jeden do 
drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do 
zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim 
pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie 
posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: 
«Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» Oto 
powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na 

pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje 
już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż 
siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu 
bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: 
Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć 
to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się 
natrudzili, a w ich trud wyście weszli”. 
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w 
Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: 
„Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy 
więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, 
aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa 
dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego 
słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już 
nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne 
bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy 
przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem 
świata”. 
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Myśli na niedzielę…   Jesteśmy przekonani, że On… 
  
Nie tak łatwo jest przekonać rozmówcę do swych poglądów, niezależnie od tego, czy opieramy 
się w dowodzeniu na intelekcie (rozum), czy przemawiamy do serca (uczucie). Czasami i jedno, 
i drugie po prostu nie działa. Słowiańska przekora? Samarytanie przekonali się o prawdziwości 
słów kobiety, bowiem na jej prośbę wyszli z miasta, aby zobaczyć Jezusa. A gdy na własne oczy 
ujrzeli Mistrza (obraz) i na własne uszy usłyszeli Jego nauczanie (słowo), wtedy uwierzyli w 
Niego. O dziwo, Jezus pozostał w Sychar raptem dwa dni. „Dwudniowe rekolekcje” z samym 
Panem wystarczyły, aby wielu uwierzyło, że Jezus jest Zbawicielem.Aby przekonać rozmówcę 
do życia według ewangelicznych idei, trzeba nimi żyć na co dzień, nawet niekoniecznie trzeba 
wychodzić z domu. Uważnemu słuchaczowi wystarczy bowiem świadectwo życia. 
 „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

KOLEKTA z niedzieli 12.03.2017 
Grupa polska 5556 ,00 DKK 
Grupa duńska 2024,50 DKK  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane  
na potrzeby naszej Parafii. 

GRUPA PODAJ DALEJ  

20.03.i 27.03.2017   

    g.18.00 
  



NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Potrzeba 

wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede 

wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w 

wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o godz. 18:30 i niedzielnych gorzkich 

żalach o godz. 11:40. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać 

odpust zupełny. Przypominam również o rekolekcjach wielkopostynych, które rozpoczną się w tym 

roku od 5 Niedzieli Wielkiego Postu... 

2. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z 

abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz 

ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała 

wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które 

będą promieniowały wśród świata żywą wiarą. 

3. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. 

Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł dzisiaj - w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, 

Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i 

opiekuna Pana Jezusa. Msza Święta o godz. 18:30. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. 

Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia 

przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z 

naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół 

tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego 

życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta. Święty Józef jest też 

patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. 

Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.  

4. Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.. Uroczystość tę 

obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, 

domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. 

5. Ze stałych ogłoszeń w poniedziałek o g. 18.00 spotkanie grupy młodzieżowej PODAJ DALEJ, w 

piątek spotkanie dla bierzmowanych, a na DROGĘ KRZYŻOWĄ w ten dzień zapraszamy 

szczególnie DZIECI Z RODZICAMI.  

5. W zakrystii są do nabycia kartki świąteczne. Starajmy się pamiętać o swoich bliskich. Niech ta 

tradycyjna forma pamięci, życzeń będzie przez nas podtrzymywana. 

6. Po Mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali.  

 

 

 

 

 

 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE       2-5 KWIETNIA 
Temat : W BIBLII CAŁA MOJA HISTORIA 

 
Prowadzi 

o. Krzysztof WONS, salwatorianin z Krakowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Niedziela 3. Niedziela WIELKIEGO POSTU „A” - 19 III 2017 

19 III 2017 Wj 17,3-7; Ps 95,1-2.6-9; Rz 5,1-2.5-8; J 4,42.15; J 4,5-42 

20 III 2017 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89; Rz 4,13.16-18.22; Ps 84,5; Mt 1,16.18-21.24a  

21 III 2017 Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-7bc.8-9; Jl 2,13; Mt 18,21-35 

22 III 2017 Pwt 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; J 6,63b.68b; Mt 5,17-19 

23 III 2017 Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-9; Jl 2,13; Łk 11,14-23 

24 III 2017 Oz 14,2-10; Ps 81,6c-11ab.14.17; Mt 4,17; Mk 12,28b-34 

25 III 2017 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; J 1,14ab; Łk 1,26-38 

Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego5 
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). 
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