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7. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
WNIEBOWSTAPIENIE PAŃSKIE 

13.05.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 

 
Dz 1, 1-11;  Ps 47 ; Ef 4, 1-13 

Mk 16, 15-20 

Z Ewangelii św. Marka  
 
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział 
do nich: "Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś 
znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: 
w imię moje złe duchy będą wyrzucać, 
nowymi językami mówić będą; węże brać 
będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść 
będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z 
nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i 
zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i 
głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły. 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 

„Wniebowstąpienie Pańskie 

Chrystus wstępuje do nieba, „aby dać nam 

udział w swoim Bóstwie” 
 

Misterium wniebowstąpienia uobecnia 

się dla nas i dla naszego zbawienia w „tu i 

teraz” Eucharystii. To tutaj Chrystus „chrzci” 

wierzących w Duchu Świętym, który 

wprowadza ich w „bogactwo chwały” 

uwielbionego Pana, w „przemożny ogrom 

Jego mocy” (drugie czytanie). To teraz 

dokonuje się paschalna komunia Chrystusa – 

Głowy z Jego Ciałem – Kościołem (por. 

kolekta). Pan zaś daje nam przedsmak swojej 

chwały i pozwala kosztować „darów Bożych” 

(modlitwa po komunii św.). Wzbudźmy w 

sobie pragnienie kosztowania tych darów, 

uwierzmy, że Ten „wzięty do nieba” 

przychodzi teraz do nas pod osłoną znaków z 

taką samą chwałą, z jaką wstępował do Ojca 

(…). 
 „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.  
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 nie ma 
mszy po polsku o 12.00 
31. maja UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA  
Msza św. g. 18.30 a po niej PROCESJA do czterech 
ołtarzy przygotowanych przez grupy z naszej 
parafii.  

 
 
 



OGŁOSZENIA 

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się 
Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę 
do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w 
niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.  
2. Przypominam, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku 
przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. 
wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.  
3. Codziennie radośnie głosimy chwałę Niepokalanej Maryi, naszej niebieskiej Matki. Nabożeństwo majowe w 
kościele w każdą środę o godz. 1830. 
4. W przyszłą niedzielę 21 polskich dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii św.  
5. 26. maja 2018 jest organizowana wycieczka do Bakken. Spotkanie o godz. 1100 – na głównym dworcu 
kolejowym w Kopenhadze pod ZEGAREM. Koszt podany jest w naszej gazetce. Zgłoszenia elektronicznie do sr. 
Teresy najpóźniej do dzisiaj - 13. maja!   
6. PIELGRZYMKA DO ÅSEBAKKEN 27 maja 2018 r. Autobus 100 kr. wpłaty w zakrystii u sióstr do 20 maja. Od 
ilości zgłoszeń zależy zamówienie autokaru. Jeśli ktoś planuje jechać swoim samochodem, a ma miejsce w 
samochodzie i mógłby kogoś zabrać, to proszę też to zgłosić. Msze św. w kościele św. Anny o 830. NIE BĘDZIE 
mszy św. po polsku o 1200. Kolejna Msza Św. w języku polskim  u Św. Antoniego o1730 

7. Niech zmartwychwstały Pan obficie błogosławi z nieba solenizantom i jubilatom tego tygodnia. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
14 V – św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, wybrany do grona Apostołów, męczennik. 
16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski jezuita, misjonarz wśród prawosławnych, zamęczony przez 
kozaków, patron Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTA z 29.04.2018 

Grupa duńska  1528,00 DKK  
Grupa polska 5945,00 DKK 
Grupa angielska 3538,50 DKK 
Maria lys  823,50 DKK 

 
Bóg zapłać za wszelkie ofiary 

składane na potrzeby naszej Parafii.       
MOBILE PAY 2765 1069 

 

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. KOSZT: 200 euro + 
100 euro samolot.NOCLEGI: hotel w 
centrum Wilna, śniadania i 
obiadokolacje. ZAPISY :BOGUMIŁA 
GLOS BOJARSKA nr +45 60679886, 
email: 
zwiazekpolski.orzelbialy@gmail.com 

Kochani rodzice z dzieci i młodzieżą 

Zapraszam   na wycieczkę do BAKKEN sobota 26. 05. 

2018. SPOTKANIE: kl. 11.00 –  Na dworcu kolejowym w 

Kopenhadze pod ZEGAREM 

Godz. 16.00 wspólny posiłek , potem każdy decyduje, 

czy zostać do końca. Zgłoszenia do sr. 

Teresy najpóźniej do 13 maja.  

sr_teresa_piekos@hotmail.com   

Ceny: Dzieci od 0 do 4 lat: GRATIS.  Dzieci od 5 do 7 

lat: 100 kr. Dzieci i młodzież od 8 do 18 lat: 150 

kr.   Dorośli /Rodzice: 200 kr. z biletem na karuzelę a 

bez  karuzeli to tylko 100 kr. - W cenę wliczono bilet 

na karuzelę w Bakken i wspólny posiłek o godz. 16.oo 

- Rodzice biorą odpowiedzialność za dzieci. 

- Dobrze jest zabrać ze sobą kanapkę i picie! 

- Jedziemy S-pociągiem i uczestnicy  sami płacą za 

transport. 

Uwaga! Wszystkie dzieci powinny być członkami DUK , 

rabat przysługuje tylko członkom DUK , inni dopłacają 

150 kr. nie dotyczy to rodziców.  Na 

stronie www.duk.dk można się zameldować do 

DUKu ”Bliv medlem” (członkostwo wynosi 100 kr na cały 

rok od 0 do 30 lat) 

 

 

mailto:sr_teresa_piekos@hotmail.com
http://www.duk.dk/


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  

13.05 – WNIEBOWSTĄPIENIE  PANA JEZUSA-Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 4, 1-13; Ef 4, 1-7. 11-13; Mk 16, 15-20 

14.05. Poniedziałek –     Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; J 15, 9-17 

15.05. Wtorek -    Dz 20, 17-27; Ps 68 (67), 10-11. 20-21; J 17, 1-11a 

16.05. Środa   -    Ap 12, 10-12a; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 1 Kor 1, 10-13. 17-18; J 17, 20-26 

17.05. Czwartek -      Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11; J 17, 20-26 

18.05. Piątek -     Dz 25, 13-21; Ps 103 (102), 1b-2. 11-12. 19-20b; J 21, 15-19 

19. 05. Sobota -   Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11 (10), 4. 5 i 7; J 21, 20-25

 

PIELGRZYMKA DO ÅSEBAKKEN  27 maja 2018 r. 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
 

g.   9.15: Ruszamy pieszo do sanktuarium  

g. 10.30: okazja do spowiedzi   
g. 11.30: MSZA ŚW. 

g. 12.30: możliwość posiłku i zabawy dla dzieci 
Tak jak w poprzednich latach na miejscu będzie można kupić 

 napoje i wietnamskie potrawy a także religijne książki, różańce, medaliki i ikony. 
g. 15.00: Nabożeństwo ku czci Matki Bożej połączone z procesją 

. Autobus 100 kr. wpłaty w zakrystii u sióstr do 20 maja.  
 

Msze św. w kościele św. Anny o 8.30 po duńsku.  
NIE BĘDZIE mszy św. po polsku o 12.00!!!  U Św. Antoniego 17.30 

 

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/


SPONTANICZNIE, CZYLI WLASNYMI SLOWAMI  
        Najprościej można powiedzieć, że 
modlitwa jest spotkaniem, rozmową z 

Bogiem. Dziś spróbujemy rozważyć, na czym 
polega modlitwa spontaniczna. Modlić się 
spontanicznie to znaczy mówić do Boga 

o tym, czego doświadczam, pragnę w 
swoim życiu. Wyrażam własnymi 

słowami to, co we mnie „siedzi” - moje 
uczucia, emocje, jak również i obawy. 
Bogu można powiedzieć wszystko, 

wyrazić swoje prośby, dziękczynienie, 
uwielbienie, wstawić się przed Nim za 

kogoś. I co ważne, nie trzeba wcale 
używać zbyt wyszukanych słów, 

sformułowań. Cała rzecz polega na tym, by 
mówić do Boga zwyczajnie.  
1. Modlitwa prośby - Ta forma jest nam 

najbliższa. Jeśli już mamy coś do 
powiedzenia Panu Bogu, to zwykle 

zwracamy się do Niego z prośbą o „coś”: 
powodzenie, zdrowie, dobrą pracę... 
Nawet jeśli nie jest ona obecna w naszej 

codzienności, uczestniczymy w niej, 
kiedy na Eucharystii kierowane są do 

Boga wezwania w modlitwie 
powszechnej. Zwykle na zakończenie 
poszczególnej modlitwy wypowiadamy 

słowa: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
2. Modlitwa dziękczynna -  Święty Paweł w 

Liście do Filipian zachęca, aby prosić wraz z 
dziękczynieniem. Podziękowanie jest 
naturalne i oczywiste, jeśli dostanie się to, 

o co się prosiło. Zatem przedmiotem 
składania Bogu podziękowania ma być 

również codzienność. Jeśli sięgniemy do 
Księgi Psalmów, zobaczymy, jak wiele jest 
tam słów dziękczynienia wobec Boga. 

Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos 
mego błagania, Pan moją mocą i tarczą! Moje 

serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc 
moje serce się cieszy i pieśnią moją Go 
sławię (Ps 28, 6-7). Wspomniany wcześniej 

Paweł często dziękuje za wiarę i świadectwo 
tych, do których pisze:  Bogu mojemu 

dziękuję wciąż za was, za 
łaskę daną wam w 
Chrystusie Jezusie (1 Kor 

1,4); Dziękuję Bogu 
mojemu, ilekroć was 

wspominam - zawsze 
w każdej modlitwie, 

zanosząc ją z radością za 
was wszystkich - z powodu 
waszego udziału w 

[szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż 
do chwili obecnej (Flp 1, 3-5). Przedmiotem 

podziękowania mogą być także sytuacje 
trudne, które dzieją się w naszym życiu – 
ponieważ mogą stać się one początkiem 

przemiany własnego życia albo też 
szczególnego błogosławieństwa Boga.  

3. Modlitwa wstawiennicza - W swojej 
„konstrukcji” zbliżona jest do modlitwy 
prośby. Jednak jest ona kierowana do Boga w 

czyjejś intencji, za kogoś. Już w Starym 
Testamencie możemy ją dostrzec. 

Przykładem modlitwy wstawienniczej jest 
Mojżesz. To on nieustannie wstawia się u 

Boga za ludem i zawsze zostaje wysłuchany: 
karmi On swój lud, prowadzi go, jest z nim 
nieustannie. Wstawienniczo modlono się 

także za indywidualne osoby.   
4. Modlitwa uwielbienia - Jest 

modlitwą całkowicie bezinteresowną. 

Wznosi się do Boga, wysławia Go 

dla Niego samego, oddając Mu 

chwałę nie ze względu na to, co On 

czyni, ale dlatego, że On jest. Ta 

piękna modlitwa jest jednak niezwykle 

trudna. Trzeba pamiętać, aby uwielbiać 

Boga w czymś, a nie za coś. Pięknym 

przykładem modlitwy uwielbienia jest 

Magnificat: Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi 

dusza moja Pana, i raduje się duch mój w 

Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie 

Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić 

mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż 

wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie 

na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla 

tych, co się Go boją. On przejawia moc 

ramienia swego, rozprasza [ludzi] 

pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strąca władców z tronu, a wywyższa 

pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a 

bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą 

swoim, Izraelem, pomny 

na miłosierdzie swoje - 

jak przyobiecał naszym 

ojcom - na rzecz 

Abrahama i jego 

potomstwa na wieki” (Łk 

1, 46-55

 

ZAPRASZAMY 
1.Czerwca g.18.30 MSZA ŚW. 
WIECZÓR UWIELBIENIA 

W kościele św. AnnY 


