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biały
SŁOWO BOŻE
Pwt 4, 32-34. 39-40
Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22
Rz 8, 14-17

KOMENTARZ DO EWANGELII

Zanurzeni w życie Ojca, Syna i Ducha
Świętego
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego

w obrzędach liturgicznych: Obok uczniów oddających
Mt 28, 16-20
pokłon Jezusowi zmartwychwstałemu są też i tacy,
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, którzy wątpią. Wśród uczestników zgromadzenia
liturgicznego wątpiącymi będą zawsze ci, którzy nie
na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A
karmią się słowem Boga, bo go zwyczajnie nie
gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
słuchają, nie przyjmują miłości Ducha przekazanej w
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus Komunii Świętej oraz nie naśladują Ojca
objawionego w Synu. Postawa wierzących w liturgii
podszedł do nich i przemówił tymi
powinna natomiast przejawiać się w głębokiej wierze
słowami: "Dana Mi jest wszelka władza
i adoracji Boga – w „oddawaniu Mu pokłonu”.
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i
przez Ducha Świętego: Chrześcijanin zanurzony w
nauczajcie wszystkie narody, udzielając życiu Boga Trójjedynego posłany jest do świata, aby
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
życie to przekazywać dalej – aby przekazywać
relacje, które otrzymał od Boga Trójjedynego.
Świętego. Uczcie je zachowywać
Komunia Trójcy Świętej jawi się zatem jako „źródło i
wszystko, co wam przykazałem. A oto
kryterium prawdy wszelkich relacji” (KKK 2845); (…).

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata".

Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z
Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień
Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi.
Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liège. W 1252 r.
Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się
archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił
dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Procesje Bożego Ciała są nie tylko oddaniem czci i publicznym wyznaniem wiary w obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ale również zaproszeniem Go na drogi naszego życia.
Uczestnictwo w procesji Bożego Ciała jest dawaniem świadectwa swojej wiary, ale też dawaniem
świadectwa wobec innych, wobec tych, którzy może patrzą przez okno i nie wiedzą, co to jest,
albo przechodzą chodnikiem obok procesji. Typowe dla procesji Bożego Ciała są cztery
ołtarze, symbolizujące cztery strony świata. To jest taki znak, że Chrystus jest wynoszony
na wszystkie strony naszego życia. I przy każdym ołtarzu są modlitwy, jest uwielbienie i oddana
cześć Najświętszemu Sakramentowi oraz przy każdym ołtarzu jest również błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. To jest taki symbol (...), że obejmuje cały krąg naszego życia.

OGŁOSZENIA
1. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu. Jezus
pouczył nas o Ojcu, o sobie i Duchu Świętym oraz o więzi łączącej Boga Trójjedynego. Z wiarą
wyznawajmy wiarę za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
2. Ostatnie Nabożeństwo majowe w kościele w środę o godz. 1830. Zapraszam, zwłaszcza tych,
którzy jeszcze ani raz nie byli na „Majówce”.
3. W czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy oddawać cześć i
uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msza Święta w Boże Ciało
(w trzech językach) będzie sprawowana o godz. 1830. Po Mszy Świętej wyjdziemy w procesji na
ulice naszej okolicy, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba
do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo
Boże. Procesję zakończy udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery
strony świata. Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym
wyznaniem naszej wiary. Wszystkie dzieci pierwszokomunijne, rocznicowe, ministranci za
zaproszeni. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie” – powiedział Pan Jezus. W zakrystii jest lista, na którą można
się wpisywać, aby pomóc w przygotowaniu tej procesji. Potrzebni są chętni do przypilnowania
ołtarzy, chętni do baldachimu, feretronu, nagłośnienia, do kierowania ruchem.
4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Możliwość spowiedzi od 1745. Msza Św. o godz.
1830, a po Mszy Św. Wieczór Uwielbienia. Zapraszam wszystkich by chwalić dobrego Boga.
5. Już dzisiaj ogłaszam (bo ilość miejsc jest ograniczona) na spotkanie z panem doktorem
Hubertem Czerniakiem. Spotkanie to odbędzie się 7 lipca na naszej dużej Sali. Tematem
rozmowy będą „Choroby nieuleczalne współczesnego świata”, a także jak się dobrze odżywiać,
suplementacja i zadbanie o swoje zdrowie. Więcej informacji na plakacie w przedsionku
kościoła. Bilety w cenie 150 dkk do nabycia w zakrystii.
6. Przypominam, o zapisywaniu się na przygotowanie się do Bierzmowania w języku polskim.
S. Dorota już przyjmuje zapisy na katechezę dla dzieci na przyszły roku szkolny.
Jeśli ktoś planuje sakrament małżeństwa, to najbliższy kurs przedmałżeński jest planowany na
luty 2019.
7. Niech Bóg Jedyny w Trzech Osobach błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), polska zakonnica, patriotka, założycielka
zgromadzenia sióstr urszulanek szarych.
1 VI – św. Justyn (zm. ok. 165 r.), rzymski filozof, obrońca wiary, męczennik.

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

KOLEKTA z 20.05.2018
Grupa duńska 2578,50 DKK
Grupa polska 8273,00 DKK
Grupa angielska 3842,50 DKK
Maria lys 747,50 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

KALENDARIUM LITURGICZNE
27.05 – Najświętszej Trójcy - Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33 (32); Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20
28.05. Poniedziałek – 1 P 1, 3-9; Ps 111 (110), 1b-2. 5-6. 9 i 10c; Mk 10, 17-27
29.05. Wtorek - 1 P 1, 10-16; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4; Mk 10, 28-31
30.05. Środa 1 P 1, 18-25; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20; Mk 10, 32-45
31.05. BOŻE CIAŁO - Wj 24, 3-8; Ps 116B (115),; Hbr 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26
01.06. Piątek - 1 P 4, 7-13; Ps 96 (95), 10. 11-12. 13; Mk 11, 11-25
02. 06. Sobota - Jud 17. 20b-25; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6; Mk 11, 27-33

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
3 czerwca 2018 r.
Zapraszamy wszystkie dzieci,
które w ubiegłym roku przyjęły
Pierwszą Komunię św.
Środa 30 maja g.18.00 spowiedź
18.30 msza św. i majówka
Po mszy św. PRÓBA
UROCZYSTA MSZA ŚW. ROCZNICA
3.06.2018 g. 12.00
Zbiórka w kaplicy o 11.30 . dzieci ubrane
w alby komunijne.

ZAPRASZAMY
1.Czerwca g.18.30 MSZA ŚW.
WIECZÓR UWIELBIENIA
W kościele św. Anny
Zapraszamy do wspólnej modlitwy..
Piękne śpiewy, czas na indywidualną modlitwę i
...ciszę przed Bogiem ukrytym w Najświętszym
Sakramencie. Przyjdź na spotkanie z Kimś, kto
czeka na Ciebie, bo nazwał Cię swoim
przyjacielem. Przyjdź ..choć na chwilę, bo Z KIM
PRZYSTAJESZ TAKIM SIĘ STAJESZ

UWAGA !!! ZAPISY!!!

Spotkanie z panem doktorem

Hubertem Czerniakiem.
Spotkanie to odbędzie się

7 lipca o g.11.00 na naszej
dużej Sali. Tematem rozmowy
będą „Choroby nieuleczalne
współczesnego świata”, a także
jak się dobrze odżywiać,
suplementacja i zadbanie o
swoje zdrowie. Więcej
informacji na plakacie w
przedsionku kościoła. Bilety w
cenie 150 dkk do nabycia w
zakrystii.

1. BIERZMOWANIE wszystkich młodych
ludzi, którzy ukończyli 14 lat i chcą
przygotować się do sakramentu
bierzmowania w 2019 roku PO POLSKU
zachęcamy do zgłoszenia się do o.
Sławka . email: slarom@wp.pl
Przygotowanie trwa cały rok i wymaga
systematycznego udziału w katechezach
i życiu Kościoła. Należy doręczyć
metryku chrztu.
2. KATECHEZA DLA DZIECI. Zapraszamy
wszystkie dzieci w wieku od 6 roku życia
na lekcje religii i jęz. polskiego. Zajęcia
odbywają się w Polskiej Bibliotece w
każdą sobotę. Zapisy
s. Dorota - religia nadorotas@gmail.com
Maria Serafin - j.polski - serafin@live.dk
Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i
Komunii św. trwa przynajmniej dwa lata.

3. Najbliższy KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
odbędzie się w lutym 2019 r.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
31 maja msza św. g.18.30
z udziałem dzieci komunijnych i
procesją do czterech ołtarzy.

