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4. NIEDZIELA WIELKANOCNA
rok B (biały)
SŁOWO BOŻE
Dz 4, 8-12)
(Ps 118 (117)
(1 J 3, 1-2)
(J 10, 11-18)

22.04.2018 r.

KOMENTARZ DO EWANGELII

Zwycięski Pasterz prowadzi owce do
duchowego zmartwychwstania

Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie
obchodzonego misterium: Słowo Boże tej
celebracji objawia Chrystusa, Dobrego
Pasterza, który oddaje życie za owce. Nikt Mu
Z Ewangelii św. Jana
tego życia nie odbiera. On oddaje je sam
(śmierć na krzyżu) po to, by je znów odzyskać
(zmartwychwstanie). Całe Chrystusowe życie
Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym
polegało na oddaniu swego życia do
dyspozycji swych owiec. Jezus czyni to z
pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto darmowej miłości do człowieka oraz w pełnej
wolności, która znajduje swe podstawy w
nie jest pasterzem, którego owce nie
głębokiej relacji z Ojcem.
są własnością, widząc nadchodzącego
Wskazanie
na
życie
chrześcijanina
wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je przemienionego przez Ducha Świętego:
Chrześcijanin w Eucharystii wszedł w Duchu
porywa i rozprasza; najemnik ucieka,
Świętym w relację z Ojcem i Synem –
dlatego że jest najemnikiem i nie
„poznał” Boga (…). Teraz wierzący mogą
zależy mu na owcach. Ja jestem
postępować jak dzieci Boże, tzn. podobnie jak
dobrym pasterzem i znam owce moje, a Jezus Chrystus mogą oddawać swoje życie
moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna braciom. Zostali obdarzeni przez Ducha
Świętego charyzmatem miłości „łaskawej”.
Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje
oddaję za owce. Mam także inne owce, To oddawanie swego życia innym jest jedyną
drogą do tego, aby żyć – aby duchowo
które nie są z tej zagrody. I te muszę
zmartwychwstać (odzyskać życie): „My
przyprowadzić, i będą słuchać głosu
wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo
mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden miłujemy braci” (1 J 3,14). Miłość jest
pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo smakowaniem życia właściwego dzieciom
Boga.
Ja życie moje oddaję, aby je znów
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je Program duszpasterski Kościoła w Polsce
2017/2018
oddać i mam moc je znów odzyskać.
Taki nakaz otrzymałem od mojego
Ojca".

OGŁOSZENIA
1. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce.
Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim
zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją
wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. Za chwilę s. Teresa wraz z
młodzieżą opowiedzą nam o Ikonie: „Amen”, którą chcieliby zawieź w przyszłym
roku do Panamy na ŚDM.
2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.
Szczególnie w tym tygodniu prośmy w modlitwach o nowych kapłanów, misjonarzy,
osoby konsekrowane. Aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli
powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech
błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie
parafialnej.
3. Jutro, w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, pamiętajmy w
modlitwach o naszej Ojczyźnie.
4. W środę przypada święto św. Marka, Ewangelisty.
5. W czwartek – 26 kwietnia o godz. 1900 na małej Sali odbędzie się spotkanie z
panią Ewą Nitaj- Wilczek, która będzie nam przybliżać „Nowoczesną metodę
usuwania bólu i stresu”. Tą metodą jest FOTOTERAPIA. Zainteresowanych oraz „z
bólem” zapraszamy na spotkanie.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 23 IV – św. Wojciech (ok. 956-997), biskup Pragi, misjonarz wśród Prusów, męczennik za
wiarę, patron Gniezna i Polski.
 25 IV – św. Marek (I w.), pochodzący z Jerozolimy towarzysz wypraw misyjnych św. Piotra i
św. Pawła, autor drugiej Ewangelii kanonicznej.

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.

KOLEKTA z 15.04.2018
Grupa duńska 5450,00 DKK
Grupa polska 3877, 00 DKK
Grupa angielska 3548,00 DKK
Maria Lys 714,00 DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary
składane na potrzeby naszej Parafii.

MOBILE PAY 2765 1069

PARAFIA ŚW. ANNY Hans Bogbinders Alle 4, 2300 København S
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
SAKRAMENT POKUTY zawsze pół godziny przed mszą św.
NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY niedziela g. 11.45
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
o. Władysław Zdunek tel. 61 46 82 82
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 VEDLIGEHOLDELSE
MOBILE PAY 9169 8333

KALENDARIUM LITURGICZNE
22.04. – 4.WIELKANOCNA - Dz 4, 8-12; Ps 118 (117),; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18
23.04. Poniedziałek – Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26
24.04. Wtorek - Dz 11, 19-26; Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7; J 10, 22-30
25.04. Środa - 1 P 5, 5b-14; Ps 89, 2-3. 6-7. 16-17; Mk 16, 15-20
26.04. Czwartek - Dz 13, 13-25; Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27; J 13, 16-20
27.04. Piątek - Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a; J 14, 1-6
28. 04. Sobota - Dz 13, 44-52; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4; J 14, 7-14
PREZENTACJA IKONY DO PANAMY W NIEDZIELĘ 22. KWIETNIA

Przy współpracy z DUK, grupa młodych ludzi z 27 krajów , również grupa polska
utworzyła wyjątkowy obraz ikony z głęboką symboliką, którą naprawdę warto
zobaczyć. To jest nowy projekt ewangelizacyjny na ŚDM do Panamy w 2019
roku. Młodzi ludzie pracowali nad tym projektem w naszej parafii Świętej Anny
przez 5 miesięcy pod kierownictwem sr. Teresa Piękoś.
Ikona AMEN prezentowana przez młodych ludzi w kościele w Sankt Annæ w
dniu 22 kwietnia na wszystkich mszach św.; po duńsku o godz. 8,30 i 10.00, po
polsku o godz. 12.00 i po angielsku o godz. 17.00. Mamy nadzieję, że wielu
chętnych włączy się w ten projekt ewangelizacyjny przez modlitwę i dar serca.
MOBILE PAY 29138543. NR KONTA NORDEA BANK 2101 6823 416 550
Serdecznie zapraszamy i gorąco prosimy o pomoc.

ADHORTACJA APOSTOLSKA
OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA

GAUDETE ET EXSULTATE
O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM c.d.

14. Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami,
zakonnikami ani zakonnicami. Często mamy pokusę, aby sądzić,
że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają
możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele
czasu modlitwie. Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by
być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie
każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem.
Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak
Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie
twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym,
cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o
dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych.
15. Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było
otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się,
ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest
owocem Ducha Świętego w twoim życiu (por. Ga 5, 22-23). Kiedy odczuwasz pokusę, by
zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem
biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym”. W świętym i
składającym się z grzeszników Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać
ku świętości.
16. Ta świętość, do której wzywa cię Pan, będzie wzrastała przez małe gesty. Na przykład:
pewna kobieta idzie na targ, by zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i
dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu: „Nie, nie będę o nikim
mówić źle”. To jest krok ku świętości. Następnie w domu, jej syn chce z nią porozmawiać o
jego fantazjach i chociaż jest zmęczona, siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To
kolejna ofiara, która uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej
Maryi Panny, bierze różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy
wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z miłością. To jest
następny krok.
„wykorzystam zatem te okazje, które nadarzają się każdego dnia, żeby
dokonywać zwykłych czynów w niezwykły sposób”.
Za tydzień ciąg dalszy…

