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liturgiczno-duszpasterskie 

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
rok B (biały) 

06.05.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 

 
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 
Ps 98  
1 J 4, 7-10) 
J 15, 9-17 
 

Z Ewangelii św. Jana  
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak 

Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie 

zachowywać moje przykazania, będziecie 

trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego 

miłości. To wam powiedziałem, aby radość 

moja w was była i aby radość wasza była pełna. 

To jest moje przykazanie, abyście się 

wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od 

tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 

swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, 

jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was 

nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni 

jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, 

albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie 

wybraliście, ale Ja was wybrałem i 

przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 

przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec 

dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w 

imię moje. To wam przykazuję, abyście się 

wzajemnie miłowali". 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

„Bóg jest miłością” i uzdalnia do miłości 

uprzedzającej i otwartej na wszystkich 

 

Wskazanie na życie chrześcijanina 

przemienionego przez Ducha Świętego: 

Homilista, czerpiąc ze słowa Bożego, może 

wskazać na konkretny wymiar 

chrześcijańskiej miłości na wzór Boga. Ma to 

być miłość uprzedzająca, stąd czytania 

mówią: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was 

wybrałem” (Ewangelia dnia); „Nie my 

umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas 

umiłował” (drugie czytanie). Miłość 

uprzedzająca jest pierwsza, zawsze ma 

inicjatywę i nigdy nie czeka na zaproszenie. W 

homilii można też odnieść się do pierwszego 

czytania, w którym Duch Święty daje przykład 

miłości darmowej i otwartej na wszystkich, 

zstępując na pogan uważanych do tej pory za 

nieczystych, nieprzyjaciół Boga (…). W 

porządku działania Ducha znikają podziały ze 

względu na różnice rasy, religii, płci, kultury i 

klasy społecznej. Dzięki Duchowi między 

ludźmi znikają opory i uprzedzenia, 

kumulowane czasem przez wieki, oraz 

przezwyciężane są przerosty ludzkich ambicji 

(Jan  Paweł II). 

 
 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
w każdą środę o 18.30. 

NOWENNA do MB Nieustającej Pomocy 
w każdą niedzielę przed mszą św. ok.11.40. 



 

OGŁOSZENIA 

1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do 
odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w 
sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił. 
2. We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. 
Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę. 
3. W każdą środę gromadzimy się, aby uczcić Maryję, śpiewając litanię loretańską. W najbliższą 
środę – 9 maja Msza Św. i Majówka odbędzie się w kaplicy. Zapraszam na 1830.  
4. W czwartek – Dzieci z grupy duńskiej przystąpią do I Komunii Św. Ogarniajmy je naszymi 
modlitwami. 
5. W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
6. W najbliższym czasie sklepik, kiedyś istniejący pod nazwą „Better World” będzie zamknięty. 
Dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę zapraszam, żeby wejść i jeśli coś komuś wpadnie w 
przysłowiowe „oko”, można to za grosze nabyć. W tygodniu po 13 maja, wszystko będzie 
rozdane. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata byli zaangażowani w prowadzenie tego 
sklepiku. 
7. Solenizantów i jubilatów niech Pan Jezus obdarza łaską swojej miłości. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
8 V – św. Stanisław (ok. 1030-1079), biskup krakowski, patron chrześcijańskiego ładu 
moralnego, męczennik, patron Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTA z 29.04.2018 

Grupa duńska  1737,50 DKK  
Grupa polska 5016,50 DKK 
Grupa angielska 4251,00 DKK 
Maria lys  1436,00 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. 

 

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. 

PIELGRZYMKA DO ÅSEBAKKEN  27 maja 2018 r.  
Ruszamy pieszo do sanktuarium. Autobus 100 kr. 
wpłaty w zakrystii u sióstr do 20 maja. Msze św. w 
kościele św. Anny o 8.30. NIE BĘDZIE mszy św. po 

polsku o 12.00.  U Św. Antoniego 17.30 

Sklepik przy kościele zostanie 

wkrótce zamknięty.  

 Wstąp dziś lub za tydzień.  

Może cos wybierzesz dla siebie lub 

innych za „grosze”.  Po niedzieli 13 

maja wszystko zostanie rozdane. 

 



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 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE 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 
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  

06.05 – 6.WIELKANOCNA -   Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 98 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 

07.05. Poniedziałek –    Dz 16, 11-15; Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b; J 15, 26 – 16, 4a 

08.05. Wtorek -    Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16 

09.05. Środa   -   Dz 17, 15. 22 – 18, 1; Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c; J 16, 12-15 

10.05. Czwartek -     Dz 18, 1-8; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4; J 16, 16-20 

11.05. Piątek -    Dz 18, 9-18; Ps 47 (46), 2-3. 4-5. 6-7; J 16, 20-23a 

12. 05. Sobota -  Dz 18, 23-28; Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10; J 16, 23b-28 

 

 

 
ZAPROSZENIE NA WYCIECZKĘ 

Wycieczka na LITWĘ.    TERMIN: 
  31.08 4.09.2018 r.  
TRASA: Wilno, Kowno, Troki i okolice.  
PROGRAM zwiedzanie najciekawszych 
miejsc i zabytków. Wieczorek 
integracyjny z polską i wileńską muzyką. 
KOSZT: 200 euro + 100 euro samolot 
NOCLEGI: hotel w centrum Wilna, 
śniadania i obiadokolacje. ZAPISY 
:BOGUMIŁA GLOS BOJARSKA nr +45 
60679886b, email: 
zwiazekpolski.orzelbialy@gmail.com 

Msze św. w tym miesiącu 
13. maja g. 12.00  dzień Fatimski.  
20. maja g.12.00 ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO - PIERWSZA KOMUNIA ŚW.  
21. maja g.12.00  ŚWIĘTO MATKI 
KOSCIOŁA  
Nie ma u św. Antoniego 
27. maja PIELGRZYMKA DO ÅSEBAKKEN 
31. maja UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA  
Msza św. g. 18.30 a po niej PROCESJA do 
czterech ołtarzy przygotowanych przez 
grupy z naszej parafii.  

mailto:info@sanktannaekirke.dk
mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:slarom@wp.pl
mailto:piotr.cssr@gmail.com
mailto:immaculata1850@gmail.com
http://www.polskamisjakatolicka.dk/


Współcześnie świat mówi otwarcie, że nie 
potrzebuje Boga, odrzuca Go i jawnie z niego kpi. 
Dzisiaj taka postawa dla wielu staje się synonimem 
nowoczesności, która to kreowana w mediach jest 
tak często kopiowana jako modna i na czasie. Wielu 
dzisiaj tak właśnie żyje, jakby Boga wcale nie było 
nic sobie z tego nie robiąc. 
Inni z kolei szukają miejsc, 
gdzie wielbi się Boga i 
gotowi są jechać wiele, 
wiele kilometrów, aby we 
wspólnocie modlitwy razem 
z innymi wielbić Boga na 
wieczorze uwielbienia. 
Wśród wielu form modlitwy, 
jakie znamy i praktykujemy w chrześcijaństwie, ta 
szczególna modlitwa, jaką jest uwielbienie zajmuje 
centralne miejsce i ma bardzo ważne znaczenie. 
Dlaczego? Jesteśmy stworzeni i powołani do tego, 
aby oddawać Bogu chwałę. Nie okazyjnie, nie 
czasem, nie od wielkiego święta, ale każdego dnia. 
Uwielbienie jest czasem, kiedy w wolności 
przychodzę coraz bliżej Boga. Uwielbienie to nie 
bierna postawa i stanie z boku. To odpowiedź na 
Boże zaproszenie do modlitwy, to poddanie się 
prowadzeniu Ducha Bożego. Czas uwielbienia to 
wielka łaska i obdarowanie, ale i zaproszenie, by 

wejść we wspólnotę wielbiących Boga. - przyjdźcie 
do mnie wszyscy... Ważna jest tutaj osobista 
relacja człowieka do Boga czyli po prostu przyjście 
do Boga. Troszczę się o nią, chcę, aby Bóg zawsze 
był w moim życiu. Uwielbienie wypływa więc z 
konkretnej świadomości obecności Boga w życiu 

człowieka. Każdy kto doświadczył 
tego spotkania, spotkania z 
Bogiem nie jest w stanie milczeć, 
nie chce i nie może tego ukryć. 
Ponieważ spotkanie to ma 
charakter przemieniający, 
człowiek otwarty mocą Ducha 
Świętego chce to wyrażać, mówić 
o tym, wchodzi więc w obszar 

modlitwy uwielbienia. Uwielbienie to zawsze 
patrzenie na Jezusa, wpatrywanie się w Niego, 
wsłuchiwanie i poddawanie się Jego woli. 
"Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i 
działania zgodnie z [Jego] wolą"(Flp 2,13). 
Inicjatywa jest więc zawsze po stronie Boga i to On 
mnie prowadzi. Tak więc uwielbienie to droga, 
przez którą radykalnie zmienia się nasze życie. To 
nie koncentrowanie się na sobie, na swoich 
sprawach, potrzebach, radościach czy też 
bolączkach, ale postawienie Boga w centrum 
swego życia.  

 

ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO  FRANCISZKA 

GAUDETE ET EXSULTATE 
O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCIW ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 

 

26. Nie jest zdrowe miłowanie milczenia i unikanie spotkania z drugim, 
pragnienie odpoczynku i  odrzucanie działalności, szukanie modlitwy i 
umniejszanie posługi. 27. Czy Duch Święty może nas posłać do wypełnienia 

misji, a jednocześnie żądać, abyśmy od niej uciekali albo unikali poświęcenia się jej całkowicie, 
żeby zachować spokój wewnętrzny? 29. Nie oznacza to pogardzania chwilami spokoju, 
samotności i milczenia przed Bogiem.Ponieważ nieustanna nowość narzędzi technologicznych, 
atrakcyjność podróży, niezliczone oferty konsumpcji, nie zostawiają niekiedy pustych 
przestrzeni, w których rozbrzmiewa głos Boga. Wszystko jest wypełnione słowami, 
przelotnymi przyjemnościami i zgiełkiem coraz większej szybkości. Jak więc nie uznać, że 
musimy zatrzymać tę gorączkową gonitwę, by odzyskać przestrzeń osobistą, czasami bolesną, 
ale zawsze owocną, w której odbywa się szczery dialog z Bogiem? W pewnym momencie 

musimy wyraźnie dostrzec prawdę o nas samych (…)Nie zawsze można to osiągnąć, jeśli „w 
jakiejś sytuacji nie doświadczy się takiej próby, takiego oczyszczenia, jeśli nie znajdzie się nad 
brzegiem przepaści, jeśli nie dozna najcięższych pokus, jeśli nie poczuje się całkowicie 
osamotnionym.  (…)   31. Potrzebujemy ducha świętości, który przenika zarówno samotność, 
jak i posługę, zarówno intymność, jak i zaangażowanie ewangelizacyjne, tak aby każda chwila 
była wyrazem miłości darowanej pod wejrzeniem Pana. W ten sposób wszystkie chwile będą 
krokami na naszej drodze uświęcenia.  Za tydzień ciąg dalszy… 

 

ZAPRASZAMY 

1.Czerwca g.18.30 
MSZA ŚW. 

WIECZÓR 

UWIELBIENIA 
W kościele św. Anny 


