Polska Wspólnota

Informacje

przy Parafii św. Anny w Kopenhadze

liturgiczno-duszpasterskie

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
czerwony

20 maja 2018.

SŁOWO BOŻE
Dz 2,1–11
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34
Ga 5,16-25
J 15 26-27; 16,12-15

KOMENTARZ DO EWANGELII

Dziś Bóg Ojciec „rozlewa w naszych sercach
Dar, który zawiera wszystkie dary: Ducha
Świętego” (KKK 1082)
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie
obchodzonego misterium: Wymowa słowa
Z Ewangelii św. Jana
Bożego wskazuje na różnorodność i
bogactwo dzieła, jakiego Duch Święty
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy
dokonuje w człowieku i w świecie: dar Ducha
jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam
jawi się tutaj jako podmiot nowego
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
stworzenia; szczyt odnowionych relacji
pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też między Jezusem a Jego uczniami; jako źródło
świadczycie, bo jesteście ze Mną od
Jego nieustannej obecności w historii
początku. Jeszcze wiele mam wam do
Kościoła Wskazanie na życie chrześcijanina
powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.
przemienionego przez Ducha Świętego:
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
Chrześcijan przemieniony przez Eucharystię
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie
wezwany jest do tego, aby poddał się
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, Duchowi Świętemu – aby „stosował się” do
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy
Jego działania (por. Ga 5, 25), aby pragnął
przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z Jego ożywiającej mocy, uwierzył w nią i
mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co zechciał z nią współpracować. Za każdym
ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, razem bowiem, gdy Duch przychodzi i
że z mojego weźmie i wam objawi."
napełnia człowieka, ten staje się zdolny do
pełnienia dzieł Bożych (…).
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości
do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu majestatowi synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

OGŁOSZENIA
1. Zesłanie Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni
mocą z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu.
Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.
2. Dzisiaj kończy się liturgiczny okres wielkanocny. Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami
Konferencji Episkopatu Polski czas Komunii św. wielkanocnej jest liczony od Środy Popielcowej
do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym
czasie jeszcze „nie zdążyli” aby skorzystali z zaproszenia i przygotowani przez sakrament
pokuty zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.
3. Zachęcamy także, aby radosny obchód dzisiejszej uroczystości rozszerzyć na jutro. Dnia 21
maja czcimy Maryję jako Matkę Kościoła. Msza św., jutro tylko w naszym kościele o godz. 1200
z udziałem dzieci komunijnych.
4. Codziennie radośnie głosimy chwałę Niepokalanej Maryi, naszej niebieskiej Matki.
Nabożeństwo majowe w kościele w każdą środę o godz. 1830. Zapraszam, zwłaszcza tych,
którzy jeszcze ani raz nie byli na „Majówce”. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie na temat Św.
Urszuli Ledóchowskiej. W Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
zapraszamy na prelekcję i film o św. Urszuli Julii Ledóchowskiej, która była orędowniczką
niepodległości Polski w Skandynawii 1914-1920. Prelekcję wygłosi s. Małgorzata Krupecka ze
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek z Warszawy. Po prelekcji będzie prezentowany film o św.
Urszuli w języku polskim z angielskim tekstem. Będą też broszury o życiu św. Urszuli, ze
zdjęciami i tekstem po polsku i angielsku.
5. W czwartek przypada obchodzone od 5 lat w Polsce święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i
Wiecznego Kapłana.
6. W sobotę zapraszamy wszystkich do modlitwy w Dniu Matki. Żyjącym mamom chcemy
wypraszać obfitość Bożych łask, a zmarłym radość wieczną.
7. W przyszłą niedzielę 27 maja przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W związku z
pielgrzymką do ÅSEBAKKEN nie będzie Mszy Św. o godz. 1200. Msza Św. w języku polskim
będzie w Hvidovre o 1230 i u Św. Antoniego o 1730. Dzisiaj upływa termin zapisywania się na
pielgrzymkę, jeszcze jest mnóstwo miejsc. Gdyby ktoś jechał samochodem i miał miejsce,
proszę to zgłosić w zakrystii bo jeśli autokar nie pojedzie z braku chętnych, to jednak jest (jak
na tę chwilę) kilkanaście osób, które by chętnie pojechały.
8. Drodzy, zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku chcemy przeprowadzić dłuższą
procesję Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Ale bez naszego – wspólnego zaangażowania, nie
będzie to możliwe. Sprawa najważniejsza, proszę, żeby się zgłosiły 4 osoby – każda do jednego
ołtarza. Oczywiście można sobie dobrać pomocników. Chodzi o kwestię przypilnowania
ołtarza. W zakrystii jest już lista, na którą można się wpisywać. Potrzeba też chętnych do
baldachimu, 4 kobiety do feretronu, nagłośnienie, kierowanie ruchem....Liczę na waszą
pomoc, bo jeśli jest zaangażowanie, to aż się chce coś organizować....
9. Niech zmartwychwstały Chrystus zsyła dary Ducha Świętego na jubilatów i solenizantów
rozpoczynającego się tygodnia. A szczególnie na dzieci, które dzisiaj przyjęły Pana Jezusa po
raz pierwszy w Komunii Św.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), włoski kapłan, apostoł Rzymu wprowadzający z
powodzeniem nowe formy duszpasterstwa.

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 13.05.2018
Grupa duńska 7527,00 DKK
Grupa polska 2935,50 DKK
Grupa angielska 4893,00 DKK
Maria lys 1162,50 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
20.05 – Zesłanie Ducha Świętego- Dz 2,1–11; Ps 104,; Ga 5,16-25; J 15 26-27; 16,12-15
21.05. Poniedziałek – Rdz 3, 9-15. 20; Ps 87, 1-3. 5-6; Dz 1, 12-14; J 2, 1-11 albo J 19, 25-27
22.05. Wtorek - Jk 4, 1-10; Ps 55 (54), 7-9. 10-11. 23; Mk 9, 30-37
23.05. Środa - Jk 4, 13-17; Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11; Mk 9, 38-40
24.05. Czwartek - Jr 31, 31-34; albo Hbr 10, 11-18; (Ps 110 (109); (Mk 14, 22-25)
25.05. Piątek - Jk 5, 9-12; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12; Mk 10, 1-12
26. 05. Sobota - Jk 5, 13-20; Ps 141 (140), 1b-2. 3 i 8; Mk 10, 13-16

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

Dzieci, które 20 maja 2018 r. przyjęły
Pierwszą Komunię Świętą w naszej parafii

1. Adrian Śledzik
2. Ingrid Komodowski
3. Iwo Florek
4. Julia Arciuch
5. Julia Gromadzka
6. Kacper Fabiański
7. Kacper Rosiak
8. Klara Kostka
9. Klara Kozłowska
10.Krystian Miltyk
11.Maciej Kiedrowski
12.Mikołaj Chodorowski
13.Nadia Buzek
14.Nataniel Chęś
15.Olivier Fydrych
16.Olivier Kiełtyka
17.Philip Dewachter
18.Queen Okvara
19.Rafał Sznajder
20.Roksana Szymańska
21.Sebastian Malinowski

ZAPRASZAMY
1.Czerwca g.18.30 MSZA ŚW.
WIECZÓR UWIELBIENIA
W kościele św. Anny
Zbliża się dzień naszej wspólnej modlitwy.
Jeśli grasz na jakimś instrumencie np. skrzypcach,
flecie, oboju czy na czymkolwiek to zgłoś się jak
najszybciej do s. Doroty tlf. 29138543. Zaproś
kogoś, by przyszedł z Tobą chwalić dobrego
Boga, bo wszyscy jesteśmy w Jego rękach.

UWAGA !!! ZAPISY!!!
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.

