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SŁOWO BOŻE

KOMENTARZ DO EWANGELII

Liturgia słowa na dziś:

Bóg Ojciec przez Jezusa
mocą Ducha oczyszcza nas
i odnawia, uzdalniając do
pomocy wykluczonym

Kpł 13, 1-2. 45-46
1 Kor 10, 31 – 11, 1
Mk 1, 40-45

Wskazanie
na
życie
chrześcijanina
przemienionego przez Ducha
Z Ewangelii św. Marka
Świętego: Chrześcijanin przemieniony przez
Eucharystię został uzdolniony do życia w
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa
jedności z Bogiem i braćmi (…). Wychodząc
trędowaty i upadłszy na kolana, prosił
z Eucharystii, wierzący „pozostaje pod
działaniem Ducha” (Ga 6,1), a dostrzegając
Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie
ludzi żyjących w izolacji, przychodzi im z
oczyścić ". A Jezus, zdjęty litością,
pomocą. W ten sposób Duch Święty pobudza
wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do
wierzących, aby w liturgii swego życia
niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz kierowali się zasadą solidarności społecznej,
trąd go opuścił, i został oczyszczony.
nazywaną także „przyjaźnią” lub „miłością
społeczną”. Może tu chodzić o budowanie
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go
więzi między ludźmi niezależnie od ich
odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś
pozycji
społecznej,
wykształcenia,
nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się
pochodzenia itp.; o budowanie bardziej
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie
sprawiedliwego porządku społecznego; o
rozwiązywanie konfliktów na drodze
ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
negocjacji. Jeszcze bardziej jednak chodzić tu
świadectwo dla nich". Lecz on po
powinno o udzielanie wykluczonym dóbr
wyjściu zaczął wiele opowiadać i
duchowych właściwych królestwu Bożemu,
rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus
jak radość, pokój, nadzieja, miłość itp. (por.
nie mógł już jawnie wejść do miasta,
KKK 1939–1942) (…).
lecz przebywał w miejscach pustynnych.
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
A ludzie zewsząd schodzili się do
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Niego.!
2017/2018

OGŁOSZENIA
1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też
godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych
grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.
2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i
cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament
namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w
przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi
grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem.
Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z
zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.
3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień
Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów
naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem
wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.
4. W środę przypada POPIELEC i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msza
Święta w naszym kościele o godz. 1830 w 3 językach. Przypominamy, że wszystkich
katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec.
Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do
postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia
w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym
Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.
5. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu
podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.
6. Już teraz zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach DROGI KRZYŻOWEJ w
piątki o godz. 1830, poźniej Eucharystia, a GORZKIE ŻALE w niedzielę przed Mszą
Św. o godz. 1140.
7. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie
solenizantów i jubilatów tego tygodnia.
KOLEKTA z 04.02.2018
Grupa polska 7356,00 DKK
Grupa duńska 1462,00 DKK
Grupa angielska 3843,00 DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
MOBILE PAY 2765 1069

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
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
Sognets bank konto: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045
z dopiskiem VEDLIGEHOLDELSE
MOBILE PAY 9169 8333

KALENDARIUM LITURGICZNE
11.02. 6. NIEDZIELA ZWYKŁA - Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32 ; 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45
12.02. Poniedziałek - Jk 1, 1-11; Ps 119 (118), 67-68. 71-72. 75-76; Mk 8, 11-13
13.02. Wtorek - Jk 1, 12-18; Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19 ; Mk 8, 14-21
14.02. ŚRODA POPIELCOWA - Jl 2, 12-18; Ps 51; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18
15.02. czwartek - Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Łk 9, 22-25
16.02. Piątek - Iz 58, 1-9a; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19; Mt 9, 14-15
17. 02. Sobota - Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 ; Łk 5, 27-32

Z życia wzięte…
Kto nigdy nie utyskiwał na fałszujący chór, księdza, który mówi za długo albo na sąsiada, który ośmiela się
wyjąć komórkę podczas mszy świętej? Wiele osób ma ochotę obrazić się i wyjść z kościoła. Ks. Matthieu
Lefrançois, proboszcz parafii Saint-Serge w Angers znalazł poniższy dialog, który zachęca do spotkania z
Chrystusem: Młody człowiek idzie do księdza i mówi: Proszę księdza, nie pójdę już więcej do kościoła!
Ksiądz pyta: Tak? A możesz mi powiedzieć, dlaczego? Młody człowiek odpowiada: O mój Boże, tu widzę
siostrę, która mówi mi źle o innej siostrze, tam – brata, który słabo czyta, chór podzielony i fałszujący, ludzie
podczas mszy patrzą w komórki, nie wspominając o ich wyniosłym i egoistycznym zachowaniu poza
kościołem…Ksiądz odpowiada: Masz rację. Ale zanim definitywnie opuścisz kościół, chciałbym, żebyś
wyświadczył mi przysługę: weź szklankę pełną wody i okrąż trzy razy kościół, nie wylewając z niej ani kropli.
Potem możesz opuścić kościół.
– To łatwe! – woła młody człowiek.
Zrobił trzy okrążenia, jak ksiądz prosił, wraca i mówi: Zrobione, proszę księdza.A ksiądz pyta: Kiedy okrążałeś
kościół ze szklanką wody, zauważyłeś, że siostra źle o kimś mówiła? – Nie.
– Widziałeś ludzi obojętnych wobec innych w kościele?
– Nie.
– Wiesz, dlaczego? Bo byłeś skoncentrowany na szklance, by nie uronić z niej ani kropli. Wiesz… podobnie jest
w naszym życiu. Kiedy nasze serca koncentrują się na Chrystusie, nie mamy czasu dostrzegać błędów
innych. Kto wychodzi z kościoła z powodu zakłamanych chrześcijan, nigdy nie wszedł do niego naprawdę z
powodu Jezusa.

