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SŁOWO BOŻE 

 
Dz 10, 34a. 37-43 
Ps 118 (117),  
1 Kor 5, 6b-8 
J 20, 19-31 

Z Ewangelii św. Jana   
 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 

przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z 

obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 

się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus 

znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 

posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 

zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do 

niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: 

"Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ 

i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki 

mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po 

ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 

wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, 

choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i 

rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: 

"Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 

Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w 

odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" 

Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie 

ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie 

zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 

wierząc, mieli życie w imię Jego. 

 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

Chrześcijanin „zrodzony z Boga” wierzy i 
„zwycięża świat” 
 
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie 
obchodzonego misterium: Celebracja drugiej 
niedzieli wielkanocnej jest jednocześnie 
świętem Miłosierdzia Bożego. Święto to nie 
ma jednak swojego bezpośredniego wyrazu 
w tekstach Lekcjonarza i Mszału. Należy 
zatem pamiętać, aby nie narzucać tekstom 
świętym jakichś „zewnętrznych” idei. 
Tematykę miłosierdzia należy raczej 
wkomponować w podstawową wymowę 
liturgii tej niedzieli zwanej już od 
starożytności Niedzielą Białą. Miłosierdzie 
zatem jest jedynie dodaniem pewnego 
znaczenia do celebracji dnia. Podstawowym 
tematem tych tekstów świętych jest wiara w 
zmartwychwstałego Pana. Jest to zarazem 
wiara w Pana, który ma przebite ręce i bok, 
będące najwyższym znakiem Bożego 
miłosierdzia (…).  
Wskazanie na życie chrześcijanina 
przemienionego przez Ducha Świętego: 
Chrześcijanin w Eucharystii doświadczył 
mocy zmartwychwstania, doświadczył mocy 
Chrystusowego Ducha. W ten sposób 
wzmocnił swoją wiarę, która pomaga mu 
„zwyciężać świat” (drugie czytanie). Chodzi 
tu o zwycięstwo nad „starym światem” 
grzechu, światem egoizmu oraz nad „starym 
światem” kłamstwa szatana, który prowadzi 
człowieka do życia bez Boga, poza Bogiem 
lub przeciw Bogu.  
 

 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 

 



OGŁOSZENIA 

1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy 
grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu 
grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i 
Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 1000 ks. 
Sigurd celebrował swoją pierwszą Mszę Św. prymicyjną, za chwilę udzieli nam 
błogosławieństwa prymicyjnego. Wypraszajmy dla niego Boże błogosławieństwo na drodze 
kapłaństwa. 
2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego 
miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a 
szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną 
modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną... Wspieramy dzieła 
Caritas. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.  
3. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Msze Święte o godz. 1830. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień 
Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde 
poczęte dziecko i jego rodziców.  
4. We wtorek, 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy 
zginęli pod Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny. Msza Św. 
koncelebrowana w tej intencji odbędzie się o godz. 1830. Zapraszam wszystkich, komu czas 
pozwoli...  
5. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną. I również Msza Św. w języku polskim 
będzie celebrowana o godz. 1300 z tej racji, że wcześniej odbędzie się Bierzmowanie. 
6. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 



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. 
GORZKIE ŻALE  niedziela g. 11.40 
DROGA KRZYŻOWA piątek 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  

08.04. – 2.WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO- Dz 4, 32-35; Ps 118; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31 

09.04. Poniedziałek – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE  Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38 

10.04. Wtorek -    Dz 4, 32-37; Ps 93 (92), 1. 2 i 5; J 3, 7b-15 

11.04. Środa   -  Dz 5, 17-26; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; J 3, 16-21 

12.04. Czwartek -  Dz 5, 27-33; Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20; J 3, 31-36 

13.04. Piątek -   Dz 5, 34-42; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14; J 6, 1-15 

14. 04. Sobota -  Dz 6, 1-7; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19; J 6, 16-21 

W Kościele katolickim istnieją trzy stopnie sakramentu święceń: 
- episkopat (święcenia biskupie), prezbiterat (święcenia kapłańskie), diakonat (święcenia 
diakonatu). Kapłanami są prezbiterzy i biskupi. Biskup jest prezbiterem, który otrzymuje pełnię 
kapłaństwa i staje się w szczególny sposób odpowiedzialny za powierzony mu Kościół lokalny, czyli 
diecezję. Staje się następcą Apostołów i zostaje członkiem Kolegium Biskupów, które pod 
zwierzchnictwem papieża kieruje Kościołem na całym świecie. Prezbiterzy (księża) są 
współpracownikami biskupów, od których otrzymują misję kierowania wspólnotą parafialną. 
Biskupi i prezbiterzy mogą sprawować Eucharystię, sakramenty pokuty i pojednania oraz 
namaszczenia chorych. W Kościele rzymskokatolickim święceń prezbiteratu udziela się tylko tym 
mężczyznom, którzy dobrowolnie przyjmują celibat, czyli bezżeństwo z miłości do Boga i dla służby 
ludziom. Diakoni są wyświęcani do pomocy kapłanom. Nie mogą sprawować Eucharystii ani 
udzielać rozgrzeszenia, ale mają za zadanie służyć Kościołowi w głoszeniu słowa Bożego, w liturgii i 
działalności charytatywnej (KKK 1591–1600). Diakoni mogą uroczyście udzielać sakramentu chrztu, 
asystować przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, przewodniczyć nabożeństwom i sprawować 
sakramentalia (np. poświęcenia przedmiotów). W czasie liturgii Mszy Świętej diakon odczytuje 
Ewangelię i z upoważnienia celebransa może wygłosić homilię. 
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Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę 

Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia 
Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego 

najpierw Franciszek kard. Macharski dla 
archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy 

biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę 
Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 
roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w 

Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 
kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego 
Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było 

pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra 
Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, 

ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem 
Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto 

Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla 
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 

grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na 

dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do 
spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W 

dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 
W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w 

kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, 
sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich 

jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą 
przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do 

najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w 
postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Święto Miłosierdzia 

Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 

1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. Istotą nabożeństwa do 
Bożego Miłosierdzia jest postawa ufności wobec Pana Boga, która jest 

biblijną postawą wiary, zawierzenia Bogu, co w praktyce oznacza pełnienie 
Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, błogosławieństwach i 

radach ewangelicznych, czy też w rozpoznanych natchnieniach Ducha 
Świętego. Drugim istotnym warunkiem tego nabożeństwa jest postawa 

miłosierdzia wobec bliźnich, która sprawia, że nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego nie jest tylko dewocją, ale wymaga kształtowania w sobie 

ewangelicznej postawy czynnej miłości wobec ludzi. Dopiero na tym 
fundamencie – ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich – wznoszą 
się nowe formy kultu, które Pan Jezus przekazał Siostrze Faustynie. Należą do 

nich:  obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie,  święto Miłosierdzia w 

pierwszą niedzielę po Wielkanocy,  Koronka do Miłosierdzia Bożego,  

Godzina Miłosierdzia g. 15.00  i szerzenie czci Miłosierdzia. 


