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SŁOWO BOŻE
Dz 3, 13-15. 17-19
Ps 4, 2. 4 i 9
1 J 2, 1-5
Łk 24, 35-48

Z Ewangelii św. Łukasza
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w
drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął
pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam!"
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą
ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie
Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych
słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy
oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli
zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do
jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej
ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do
nich: "To właśnie znaczyły słowa, które
mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami:
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o
Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w
Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby
rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem.
Wy jesteście świadkami tego".

KOMENTARZ DO EWANGELII

Chrystus dawcą pokoju. Chrześcijanin
świadkiem pojednania i pokoju
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie
obchodzonego misterium: Męka Chrystusa
jawi się w słowie Bożym jako chwalebna –
zwycięska. Bóg zaraz po śmierci Jezusa
wskrzesił Go z martwych. Według Bożego
planu bowiem Mesjasz ma nie tylko cierpieć,
lecz także zmartwychwstać.
Zmartwychwstały i zwycięski Jezus jawi się w
tej celebracji jako dawca pokoju. Pokazuje
On uczniom swoje ręce i nogi pełne ran,
których doznał w walce o pokój. W ten
sposób objawia się tu nie jako jakiś pacyfista,
lecz jako Ten, który złożył siebie w walce o
pokój, a teraz jest Królem Pokoju (…).
Wskazanie na życie chrześcijanina
przemienionego przez Ducha Świętego:
Chrześcijanin w Eucharystii doświadczył
Chrystusa, a wraz z Nim żywego pokoju,
który w Nim mieszka. Doświadczył także
Ducha Świętego, którego owocami są:
miłość, radość i pokój. Duch Święty wypala w
wierzących grzech zawiści, pychy i podziałów.
Dzięki temu wierzący już nie żyją dla świata i
grzechu, dla własnego „ja”, lecz dla
Chrystusa. Albowiem tam, gdzie jest Duch,
tam jest także miłość, gdyż Bóg jest Duchem i
Bóg jest miłością.
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
2017/2018

OGŁOSZENIA
1. Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy
uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im
wyjaśniał i łamał dla nich chleb.
2. Dzisiaj i przez cały tydzień, który przeżywamy jako Tydzień Biblijny zachęcamy
przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego...
3. W środę – 18 kwietnia zapraszam na godz. 1830 na Mszę Św. o Bożym
Miłosierdziu, z racji 3 środy miesiąca.
4. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe
powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.
5 Siostra Teresa wraz z młodzieżą zaprasza do obejrzenia nowego projektu
ewangelizacyjnego na ŚDM do Panamy w 2019 roku. Młodzi ludzie (również z
polskiej grupy językowej) pracowali nad tym projektem w naszej parafii Świętej
Anny przez 5 miesięcy pod kierownictwem sr. Teresa Piękoś. Ikona „AMEN” będzie
prezentowana przez młodych ludzi w naszym kościele w przyszłą niedzielę - 22
kwietnia na wszystkich Mszach Św. Mamy nadzieję, że wielu chętnych włączy się
w ten projekt ewangelizacyjny przez modlitwę i dar serca. Dzisiaj tę Ikonę można
zobaczyć w kaplicy i wesprzeć jeśli ktoś może, by logistycznie mógł trafić do
Panamy. Serdecznie zapraszamy i gorąco prosimy o pomoc.
6. Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów
i jubilatów rozpoczynającego się 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.

KOLEKTA z 08.04.2018
Grupa duńska 5243,50 DKK
Grupa polska 4407,50 DKK
Grupa angielska 3280,00 DKK
Maria Lys 935,50 DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane
na potrzeby naszej Parafii.

MOBILE PAY 2765 1069
Idzie lew przez las i widzi tygrysa:
- A coś ty taki smutny? - pyta tygrys.
- Biorą mnie do wojska - mówi lew.
- No i co?
- No i będę musiał obciąć swoją piękną
grzywę.
- Poszukamy kogoś, kto był już w wojsku
i opowie nam jak tam jest. Mijają
godziny i zobaczyli mysz:
- Powiedz nam myszko, jak to jest w
wojsku?
- Ja nie jestem żadna mysz. Ja jestem jeż
na przepustce.

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

KALENDARIUM LITURGICZNE
15.04. – 3.WIELKANOCNA - Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30; J 6, 22-29
16.04. Poniedziałek – Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30; J 6, 22-29
17.04. Wtorek - Dz 7, 51 – 8, 1a; Ps 31 (30), 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab; J 6, 30-35
18.04. Środa - Dz 8, 1b-8; Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a; J 6, 35-40
19.04. Czwartek - Dz 8, 26-40; Ps 66 (65), 8-9. 16-17. 19-20; J 6, 44-51
20.04. Piątek - Dz 9, 1-20; Ps 117 (116), 1b-2; J 6, 52-59
21. 04. Sobota - Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17; J 6, 55. 60-69
PREZENTACJA IKONY DO PANAMY W NIEDZIELĘ 22. KWIETNIA

Przy współpracy z DUK, grupa młodych ludzi z 27 krajów , również grupa polska
utworzyła wyjątkowy obraz ikony z głęboką symboliką, którą naprawdę warto
zobaczyć. To jest nowy projekt ewangelizacyjny na ŚDM do Panamy w 2019
roku. Młodzi ludzie pracowali nad tym projektem w naszej parafii Świętej Anny
przez 5 miesięcy pod kierownictwem sr. Teresa Piękoś.
Ikona AMEN będzie prezentowana przez młodych ludzi w kościele w Sankt
Annæ w dniu 22 kwietnia na wszystkich mszach św.; po duńsku o godz. 8,30
i 10.00, po polsku o godz. 12.00 i po angielsku o godz. 17.00. Mamy nadzieję, że
wielu chętnych włączy się w ten projekt ewangelizacyjny przez modlitwę i dar
serca. W niedzielę 15.kwietnia można zobaczyć ikonę w kaplicy i wesprzeć ten
projekt. Serdecznie zapraszamy i gorąco prosimy o pomoc.

ADHORTACJA APOSTOLSKA
OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA

GAUDETE ET EXSULTATE
O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

1. „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są
prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce
od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście,
dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie
oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym,
pustym. Istotnie, powołanie do świętości na różne sposoby jest
obecne na kartach Biblii już od pierwszych jej stron. Pan
zaproponował je Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy"
(Rdz 17,1).
2. Nie należy spodziewać się tutaj traktatu o świętości, z wieloma definicjami i rozróżnieniami,
które mogłyby ubogacić ten ważny temat, lub z analizami, które można by przeprowadzić
odnośnie do dróg uświęcenia. Moim skromnym celem jest przedstawienie po raz kolejny
powołania do świętości, próbując ująć je w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami,
wyzwaniami i możliwościami. Ponieważ Pan każdego z nas wybrał, „abyśmy byli święci i
nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 4).
I. POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI
Święci, którzy nas wspierają i nam towarzyszą
3. W Liście do Hebrajczyków wspomniani są różni świadkowie, którzy zachęcają nas, by
„wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach” (por. 12, 1). Mowa tam o Sarze, Abrahamie,
Mojżeszu, Gedeonie i kilku innych (por. rozdz. 11). W szczególności jesteśmy zachęcani do
uznania, że mamy „dokoła siebie mnóstwo świadków” (12, 1), którzy nas wspierają, abyśmy nie
zatrzymywali się w drodze, którzy pobudzają nas do kontynuowania naszej drogi do celu. A
wśród nich może być nasza własna matka, babcia lub inne bliskie osoby (por. 2Tm 1, 5). Może
ich życie nie zawsze było doskonałe, ale, nawet pośród niedoskonałości i upadków, szli naprzód
i podobali się Panu.
4. Święci, którzy znaleźli się już w obecności Boga, utrzymują z nami więzy miłości i komunii.
(…) Możemy powiedzieć, że „towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają nas i
prowadzą (…). Nie muszę nieść sam tego, czego w istocie nie byłbym w stanie sam udźwignąć.
Rzesza świętych Bożych ochrania mnie, wspomaga i prowadzi”[1].
5. W procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych brane są pod uwagę oznaki heroiczności w
praktykowaniu cnót, ofiarowanie życia w męczeństwie, a także przypadki, w których
potwierdzono ofiarowanie swego życia dla innych, trwające aż do śmierci. Ten dar z siebie jest
wyrazem przykładnego naśladowania Chrystusa i zasługuje na podziw wiernych.
7. Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzicach, którzy z wielką miłością
pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na
chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej
wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często
„świętość z sąsiedztwa”, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga,
albo, by użyć innego wyrażenia, są „klasą średnią świętości”.
Za tydzień ciąg dalszy…

