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SŁOWO BOŻE 

 

(Ps 139,1-3.13-15)  
(Ps 139,1-3.13-15) (Dz 13,22-26)  
(Łk 1,57-66.80) 
 
 

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i 
urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni 
usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie 
miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią 
razem. Ósmego dnia przyszli, aby 
obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię 
ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka 
jego odpowiedziała: Nie, lecz ma 
otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma 
nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to 
imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak 
by go chciał nazwać. On zażądał 
tabliczki i napisał: Jan będzie mu na 
imię. I wszyscy się dziwili. A 
natychmiast otworzyły się jego usta, 
język się rozwiązał i mówił wielbiąc 
Boga. I padł strach na wszystkich ich 
sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei 
rozpowiadano o tym wszystkim, co się 
zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym 
słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: 
Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie 
ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś 
rósł i wzmacniał się duchem, a żył na 
pustkowiu aż do dnia ukazania się 
przed Izraelem. 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 
Bóg mocą swego słowa i Ducha Świętego 

działa w osobistej historii wierzącego 

Wskazanie na życie chrześcijanina 

przemienionego przez Ducha Świętego: 

Chrześcijanin został w Eucharystii odrodzony 

– został dotknięty słowem pełnym mocy; 

został przemieniony przez Ducha Świętego. 

Na Eucharystii jego „usta się otworzyły” – 

wielbił Boga i radował się z tego, że Bóg 

działa w historii. Chrześcijanin nie wątpi już 

w obietnice Boże (jak Zachariasz przy 

objawieniu poczęcia Jana), lecz przyjmuje 

słowo Boga kierowane do niego w celebracji i 

w codziennej modlitwie. Chrześcijanin patrzy 

już na swoje życie jako na historię zbawienia, 

w którą wkroczył Bóg miłości. Tylko wtedy 

można żyć pojednanym ze sobą i z bliskimi. 

Ten, kto nie potrafi odczytać Bożego 

działania, żyje jak ateista, żyje jak człowiek 

pozbawiony korzeni – nie rozumie swej 

przeszłości, nie potrafi wyciągać z niej 

wniosków i boi się przyszłości. 

 
 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA 

1. Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był 

ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym 

Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również 

zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród 

narodzonych z niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia 

Chrystusa, który sam jest prawdziwą światłością świata. 

2. W środę 27 czerwca oddajemy cześć NMP Nieustającej Pomocy, zapraszam na 

Mszę Św. na godz. 1830 i na ostatnie nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa.  

3. W piątek, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi 

modlitwami wspierajmy osobę i dzieła Ojca Świętego. Zapraszam na Mszę Św. na 

godz. 1830. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym dniu nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

4. Dla pielgrzymów wylatujących na pielgrzymkę do Ziemi Świętej mija termin 

wpłaty pozostałej części kwoty. Zachęcam, żeby to niezwłocznie uczynić... 

5. Trwają zapisy na katechezę dla dzieci na przyszły rok szkolny 

nadorotas@gmail.com. oraz na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w 

języku polskim na adres slarom@wp.pl.   

6. Wielkimi krokami zbliża się odpust parafialny ku czci Św. Anny. W tym roku 

odbędzie się on w dniach 8-9 września. Dlaczego już o tym wspominam, ponieważ 

w pierwszą niedzielę lipca sierpnia będzie zbierana druga składka, żeby te dni się 

odbyły i żeby każdy był zadowolony, (koperty są wyłożone z tyłu kościoła). Musimy 

mieć za co zapłacić zaproszonym artystom. Mile widziane są pomysły, co by jeszcze 

mogło się wydarzyć podczas tych dni. To jest nasze wspólne przedsięwzięcie, 

dziękuję za współpracę. 

7. Solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia polecamy szczególnej 

opiece św. Jana Chrzciciela. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu w Galii, pisarz chrześcijański i obrońca wiary, męczennik. 

 29 VI  – święci Piotr i Paweł (I w.), Apostołowie, męczennicy. 

   
KOLEKTA z 17.06.2018 

Grupa duńska  1569,00 DKK  
Grupa polska 4002,00 DKK 
Grupa angielska 4060,00 DKK 
Maria lys  831,00 DKK 

 
Bóg zapłać za wszelkie ofiary 

składane na potrzeby naszej Parafii.       
MOBILE PAY 2765 1069 

 

Święty Michale Archaniele! 
Wspomagaj nas w walce, a przeciw 

niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź 
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 

pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich 
zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na 

zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

 

mailto:nadorotas@gmail.com
mailto:slarom@wp.pl


 

Kancelaria parafialna: środa, czwartek g. 10.00 - 12.00 , 
TEL. +45 50289174     Email: info@sanktannaekirke.dk 

Msze święte w kościele św. Anny 
NIEDZIELE: g.8.30, 10.00 po duńsku, 12.00 po polsku, 17.00 po angielsku 
DNI POWSZEDNIE: pon, środa, sobota g. 8.00, wtorek, czwartek g. 17.00 po duńsku 
Msze święte w kościele św. Antoniego niedziela 17.30; św. Mikołaja Hvidovre  g.12.30  
SAKRAMENT POKUTY  zawsze pół godziny przed mszą św. 
NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY niedziela g. 11.45 
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE w każdą środę o g. 18.30  
DUSZPASTERZE 
Proboszcz Parafii:  O. Wiesław Podlach   tel. 2765 1069       wpodlach@wp.pl 
O. Sławek Romanowski  tel. 5026 3554                                  slarom@wp.pl 
O. Piotr Grześkiewicz tel. 5028 9315                                       piotr.cssr@gmail.com 
Siostry Służebniczki BDNP    tel. 3259 2188            immaculata1850@gmail.com 
www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 

Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 
z dopiskiem SANKT ANNAE DAGE       MOBILE PAY   9169 8333 

 

KALENDARIUM LITURGICZNE  

24.06 – 12.NIEDZIELA ZWYKŁA -    Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80 

25.06. Poniedziałek –     2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60 (59), 3-4. 5 i 12. 13-14; Mt 7, 1-5 

26.06. Wtorek 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 10-11; Mt 7, 6. 12-14 

27.06. Środa   -   2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 119 (118), 33-34. 35-36. 37 i 40; Mt 7, 15-20 

28.06. Czwartek -      2 Krl 24, 8-17; Ps 79 (78), 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9; Mt 7, 21-29 

29.06. Piątek -     Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19 

30. 06. Sobota -   Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Ps 74 (73), 1b-2. 3-4. 5-7. 20-21; Mt 8, 5-17 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Możliwość wsparcia finansowego projektu ewangelizacyjnego IKONY AMEN na  
ŚDM do Panamy w 2019 roku MOBILE PAY 29138543. NR KONTA NORDEA 

BANK  2101 6823 416 550 
Serdecznie zapraszamy i gorąco prosimy o pomoc. 

MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO  W ŚRODĘ 27 czerwca o g. 18.30 

zostanie odprawione wyjątkowo W KAPLICY SZKOLNEJ  

a nie w kościele. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
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mailto:slarom@wp.pl
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29 CZERWCA - ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w dniu 29 
czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne 
przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że 
wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od IV w. także dotyczyło 
to wyznawców. Uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem umieszczono w jednym dniu nie 
dlatego, aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, 
że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym 
mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto 
według tradycji istniała opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć 
męczeńską w jednym dniu i w tym samym roku.  
 
Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską według 
podania na wzgórzu watykańskim. Miał być 
ukrzyżowany głową na dół na własną prośbę, gdyż 
czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. 
Cesarz Konstantyn Wielki wystawił 
ku czci św. Piotra nad jego grobem 
Bazylikę. Obecna Bazylika Św. 
Piotra w Rzymie pochodzi z wieku 
XVI-XVII, budowana została w 
latach 1506-1629. Przy Bazylice 
Św. Piotra jest usytuowane 
"Państwo Watykańskie", 
istniejące w obecnym kształcie od 
roku 1929 jako pozostałość 
dawnego Państwa 
Kościelnego. Bazylika wystawiona 
na grobie św. Piotra jest 
symbolem całego Kościoła 
Chrystusa.  
Oprócz tej najsłynniejszej świątyni, wystawionej ku 
czci św. Piotra Apostoła, w samym Rzymie istnieją 
ponadto: kościół św. Piotra na Górze Złotej 
(Montorio), czyli na Janikułum, zbudowany na 
miejscu, gdzie Apostoł miał ponieść śmierć 
męczeńską; kościół św. Piotra w Okowach, 
wystawiony na miejscu, gdzie św. Piotr miał być 
więziony; kościół świętych Piotra i Pawła; kościółek 
"Quo vadis" przy Via Appia, wystawiony na miejscu, 
gdzie Chrystus według podania miał zatrzymać 
Piotra, usiłującego opuścić Rzym. 
W czasie prac archeologicznych przeprowadzonych 
w podziemiach Bazyliki św. Piotra w latach 1940-
1949 znaleziono pod konfesją (pod głównym 
ołtarzem Bazyliki) grób św. Piotra. Chrystus obdarzył 
swojego następcę darem niezwykłych cudów; Piotr 
wskrzeszał umarłych (Dz 9, 32-43), nawet jego 
własny cień miał moc uzdrawiania (Dz 5, 15). 

 Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w Rzymie ok. 
67 roku. Wcześniej aresztowany został w 
Jerozolimie w 60 r. Przebywał w więzieniu w Cezarei 
Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc i tam 

Chrystusa. W Rzymie także jakiś czas 
spędził jako więzień, aż dla braku 
dowodów winy został wypuszczony 
na wolność. Ze swojego więzienia w 
Rzymie Paweł wysłał szereg listów do 
poszczególnych gmin i osób. Po 
wypuszczeniu na wolność zapewne 
udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a 
stamtąd pworócił do Achai. Nie 
wiemy, gdzie został ponownie 

aresztowany. 
Według bardzo starożytnego podania 
św. Paweł miał ponieść śmierć od 
miecza. Nie jest znany dzień jego 
śmierci. Za to dobrze zachowano w 

pamięci miejsce jego męczeństwa Aquae Salviae za 
Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika 
złożono najpierw w posiadłości św. Lucyny przy 
drodze Ostyjskiej. W roku 284 za czasów 
prześladowania, wznieconego przez cesarza 
Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do 
Katakumb, zwanych dzisiaj Katakumbami św. 
Sebastiana przy drodze Apijskiej. Być może, na 
krótki czas spoczęły tu także relikwie św. Piotra. Po 
edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313) ciało 
św. Piotra przeniesiono do Watykanu, a ciało św. 
Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz 
wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem św. 
Pawła.  
Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin 
chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego 
Testamentu

 


