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ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 
rok B (biały) 

01.04.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 

 
Dz 10, 34a. 37-43 
Ps 118 (117),  
1 Kor 5, 6b-8 
J 20, 1-9 
 

Z Ewangelii 

św. Jana   
 

Pierwszego dnia 

po szabacie, 

wczesnym 

rankiem, gdy 

jeszcze było ciemno, Maria Magdalena 

udała się do grobu i zobaczyła kamień 

odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 

przybyła do Szymona Piotra oraz do 

drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i 

rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie 

wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc 

Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 

Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 

wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 

grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 

płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 

za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 

ujrzał leżące płótna oraz chustę, która 

była na Jego głowie, leżącą nie razem z 

płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym 

miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i 

ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 

grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 

rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że 

On ma powstać z martwych. 

 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 

Chrystus – „nasza Pascha” 

 

Wyjaśnienie tekstów świętych – 

odsłonięcie obchodzonego misterium:  

 

Słowo Boże tej uroczystości podkreśla 

sakramentalne znaczenie celebracji 

paschalnej. W niej bowiem wspólnota 

wierzących staje się uczestnikiem 

Paschy Pana, doświadczając 

rzeczywistości nowego życia. 

Rozpoznanie misterium Chrystusa 

obecnego w obrzędach liturgicznych: 

Pascha Chrystusa stała się „naszą 

Paschą” w sakramencie chrztu, 

otrzymała swe umocnienie w 

sakramencie bierzmowania, a teraz 

uobecnia się w celebracji Eucharystii. 

Według Cyryla Jerozolimskiego w 

Eucharystii uczestniczymy w Ciele i 

Krwi Chrystusa do tego stopnia, że 

stajemy się jednym ciałem i jedną krwią 

z Chrystusem. W ten sposób stajemy się 

nosicielami Chrystusa, ponieważ Jego 

Ciało i Krew są obecne w naszych 

członkach. Tym, który aktualizuje 

nasze przebóstwienie zawarte w 

wydarzeniu Paschy, jest Duch Święty. 
 
 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 
 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA 

1. Dzisiaj i przez cały tydzień oktawy Wielkanocy Kościół świętuje największe i 

podstawowe prawdy naszej chrześcijańskiej wiary. Każdy dzień tego tygodnia ma 

rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. Włączmy się także całym sercem w przeżywanie 

wielkanocnej radości. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msza Święta w języku 

polskim będzie sprawowana o 1200. Nie będzie Mszy Św. w kościele pw. Św. 

Antoniego na Brønshøj.  

2. W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy 

te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. W piątek Msza Św. o 

godz. 1830, wcześniej będzie też możliwość spowiedzi. Wszystkie Msze Święte 

będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego. 

3. Jesteśmy w trakcie odmawiania Nowenny do Miłosierdzia Bożego, a w 

następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, zapraszam na Mszę Św. o godz. 

1300. Zmiana ta jest podyktowana tym, że o godz. 1000 swoją pierwszą Mszę Św. 

będzie sprawować diakon Sigurd, który przyjmie święcenia kapłańskie dzień 

wcześniej w katedrze. Po zakończonej Mszy Św. każdy będzie mógł przyjąć 

specjalne prymicyjne błogosławieństwo i uczestniczyć we wspólnym świętowaniu 

na dużej Sali. Gdyby ktoś chciał się zaangażować w przygotowaniu tej uroczystości, 

z tyłu kościoła jest wyłożona lista, na którą się można wpisywać. Za wszelką 

pomoc, składam serdeczne Bóg zapłać!  

4. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 

tego, aby liturgia w czasie tych świętych dni miała piękną i godną oprawę. Dziękuję 

tym, którzy poczuli odpowiedzialność za to miejsce, żeby pięknie posprzątać 

kościół. 

5. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach w tych świątecznych dniach i 

wypraszamy dla nich łaski od zmartwychwstałego Pana. 
  

KOLEKTA z 25.03.2018 

Grupa duńska  2597,00 DKK  
Grupa polska 7604,00 DKK 
 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary 
składane na potrzeby naszej 

Parafii.       
MOBILE PAY 2765 1069 

 

ZMIANA GODZINY z g. 12.00 na g.13.00. 
8 kwietnia - MSZA ŚW. PRYMICYJNA ks. Sigurda 

Stangeland, który przez wiele miesięcy przebywał na praktyce 

w naszej parafii. Z pochodzenia jest Norwegiem, ale po 
święceniach będzie pracował w diecezji duńskiej. Wszystkich 
zapraszamy na mszę św. o g.10.00, którą po raz  pierwszy w życiu 
odprawi ks. Sigurd.  

15 kwietnia - BIERZMOWANIE w grupie duńskiej 



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  

01.04. – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE- Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9 

02.03. Poniedziałek WIELKANOCNY-  Dz 2, 14. 22b-32; Ps 16 (15); Mt 28, 8-15 

03.03. Wtorek -    Dz 2, 36-41; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22; J 20, 11-18 

04.03. Środa   -  Dz 3, 1-10; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Łk 24, 13-35 

05.03. Czwartek -  Dz 3, 11-26; Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 ; Łk 24, 35-48 

06.03. Piątek -   Dz 4, 1-12; Ps 118 (117), 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a; J 21, 1-14 

07. 03. Sobota -  Dz 4, 13-21; Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21; Mk 16, 9-15 

 
CZY WIESZ, ŻE… 

Oktawa wielkanocna – uroczyste obchody zmartwychwstania Jezusa. Oktawa 

rozpoczyna się Wigilią Paschalną w Wielką Noc i trwa do Niedzieli Miłosierdzia 

Bożego.  

Paschał – duża woskowa świeca (z wosku pszczelego), którą zapala się w Wigilię 

Paschalną i ustawia w centrum prezbiterium lub obok ambony na czas Okresu 

wielkanocnego. Jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Na paschale 

wyryty jest krzyż (symbol męki Chrystusa). Pięć otworów z czerwonymi ziarnkami 

kadzidła symbolizuje zbawcze rany Chrystusa, natomiast wyryty rok bieżący i 

greckie litery Alfa i Omega  (Α i Ω) oznaczają, że do Chrystusa należy czas i 

wieczność. On jest początkiem i końcem. 

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/


 ŻYCZENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia i 
radując się niezgłębioną miłością Zbawcy do całego 

rodzaju ludzkiego, 
składamy naszym Rodakom 

z głębi serca płynące najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was 

dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania, 
stających każdego dnia, nowych zadań; niech 

umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo 
potrzeba w codziennym życiu na emigracji; niech 

wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i 
pewnością, że właśnie do Niego należy ostateczne 

zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła. 
Obfitości łask Zmartwychwstałego Pana i czułej opieki 

Radującej się Królowej Nieba, Maryi. 
 

Wdzięczni za Waszą ofiarność i modlitwę 
 

Wasi Duszpasterze 
 

………………………………………………………………………………………… 

NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 
Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po 

Wielkanocy. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem 
łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie 
obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu - jest to obietnica "zupełnego 

odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Wielkość 
tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić 

wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.  
 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY   8 kwietnia 
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, która polega na 
odmawianiu przez 9 dni, począwszy od Wielkiego Piątku koronki do 
Miłosierdzia Bożego.  
Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar:  
- sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej),  
- Komunia święta,  
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego  
- całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu  
- wykonanie aktu religijnego (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia 
Bożego). 


