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5. NIEDZIELA WIELKANOCNA
rok B (biały)
SŁOWO BOŻE
Dz 9, 26-31
Ps 22 (21)
1 J 3, 18-24
J 15, 1-8

29.04.2018 r.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Wierzący trwają w Chrystusie, Duch miłości w
nich działa, Ojciec doznaje chwały

Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie
obchodzonego misterium: Słowo Boże
ukazuje Chrystusa jako „krzew winny”, który
„uprawia” Ojciec i w którym „trwają”
Z Ewangelii św. Jana
latorośle – wierzący. W ten sposób Lekcjonarz
Jezus powiedział do swoich uczniów:
przekazuje prawdę o jedności pomiędzy
Chrystusem a członkami Kościoła oraz o
"Ja jestem prawdziwym krzewem
niebezpieczeństwie zerwania tej więzi. Za
winnym, a Ojciec mój jest tym, który
pomocą takiego obrazu została ukazana na
go uprawia. Każdą latorośl, która nie
nowo więź pomiędzy wierzącym a
przynosi we Mnie owocu, odcina, a
zmartwychwstałym Panem. Jest to bardzo
każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, intymny i głęboki związek. W latorośli
bowiem płyną soki, które przychodzą z
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już
winnego krzewu. W jednym i w drugim
jesteście czyści dzięki słowu, które
porusza się to samo życie, jakby ta sama krew
wypowiedziałem do was. Trwajcie we
(Duch Święty).
Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie Wskazanie
na
życie
chrześcijanina
jak latorośl nie może przynosić owocu
przemienionego przez Ducha Świętego:
Wobec
wierzącego
zjednoczonego
z
sama z siebie – jeżeli nie trwa w
Chrystusem przez chrzest, bierzmowanie i
winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli
Eucharystię nie ma już jakiegoś zewnętrznego
we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem prawa, które dyktowałoby mu, jak
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto postępować. Działa w Nim bowiem prawo
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi Ducha Świętego, który pobudza go do takiej
samej miłości, jaką miał Pan. Miłość jawi się
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic
zatem jako prawdziwe kryterium weryfikujące
nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa
autentyczność bycia Jezusowym uczniem i
we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna prawdziwość relacji z Panem. Ten, kto nie
latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i
kocha, stracił dar życia, którego Jezus mu
udzielił – żyje jedynie w iluzji przynależenia
wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we
do Chrystusa (…).
Mnie trwać będziecie, a słowa moje w
was, to proście, o cokolwiek chcecie, a
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
to wam się spełni. Ojciec mój przez to
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
dozna chwały, że owoc obfity
2017/2018
przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami".

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj, z inicjatywy MIVA Polska, modlimy się za kierowców i innych użytkowników dróg,
przypominając sobie obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego, jako fundamentu
bezpieczeństwa.2. Dzisiaj także przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Dniu
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli
wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej. 3. Od wtorku, zacznie się miesiąc maj,
rozpoczynamy również nabożeństwa majowe z litanią loretańską. W każdą środę maja
zapraszam na Mszę Św. o godz. 1830 i zachęcam do wspólnej modlitwy maryjnej. 4. Dnia 2
maja obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania
uczuć patriotycznych, eksponowania barw narodowych i łączności duchowej z naszymi
rodakami na emigracji. W tym miejscu pragnę poinformować, że nasz parafianin, ministrant
GRZESIU NAJMAN otrzymał 1. Nagrodę w konkursie o charakterze światowym pt. BYĆ
POLAKIEM, skierowanym do dzieci i młodzieży mieszkającej na emigracji. Trzy lata temu,
również 1. Miejsce, zajęła jego siostra Monika, która zapewne wielu z nas pamięta. Grzesiowi i
jego mamie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania talentów.
5. W czwartek, 3 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Polski. Na Msze Świętą zapraszamy o godz. 1830. Chciejmy powierzać Maryi wszystkie trudne
osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszego kraju. Nie prosimy
o zbytek i dobrobyt, ale o opiekę na naszej drodze do Pana Boga.6. W tym tygodniu przypada
pierwszy piątek miesiąca, poświęcony wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za
grzechy świata. Msza Św. o godz. 1830, a 45 min przed nią, możliwość spowiedzi. 7. W pierwszą
sobotę miesiąca po Mszy Św. w duchu fatimskim będziemy rozważać tajemnice różańcowe i
uczcimy Niepokalane Serca Maryi.
8. Życzymy, aby przeżywający w tym tygodniu imieniny, urodziny czy inne jubileusze obficie
zaczerpnęli duchowych łask od Chrystusa, prawdziwego krzewu winnego.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:




2 V – św. Atanazy (295-373), biskup Aleksandrii w Egipcie, prześladowany za zwalczanie herezji, wierny obrońca wiary, ogłoszony
Doktorem Kościoła.
4 V – św. Florian (ok. 250-304), rzymski żołnierz i męczennik pochodzący z terenów dzisiejszej Austrii, patron strażaków i
hutników.

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 22.04.2018
Grupa duńska 2443,50 DKK
Grupa polska 5344, 00 DKK
Grupa angielska 3794,50 DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary
składane na potrzeby naszej Parafii.

MOBILE PAY 2765 1069

Możliwość wsparcia finansowego projektu ewangelizacyjnego IKONY
AMEN na ŚDM do Panamy w 2019 roku MOBILE PAY 29138543. NR
KONTA NORDEA BANK 2101 6823 416 550
Serdecznie zapraszamy i gorąco prosimy o pomoc.

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

KALENDARIUM LITURGICZNE
29.04. – 5.WIELKANOCNA - Dz 9, 26-31; Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8
30.04. Poniedziałek – Dz 14, 5-18; Ps 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16; J 14, 21-26
01.05. Wtorek - Dz 14, 19-28; Ps 145 (144), 10-11. 12-13. 21; J 14, 27-31a
02.05. Środa - Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5; J 15, 1-8
03.05. Czwartek - Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Jdt 13, 18bcda. 19-20; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27
04.05. Piątek - Dz 15, 22-31; Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12; J 15, 12-17
05. 05. Sobota - Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 2-3. 4-5; J 15, 18-21

ZAPROSZENIE NA WYCIECZKĘ

Związek Polski ORZEŁ BIAŁY w Kopenhadze organizuje wycieczkę na LITWĘ.
TERMIN: 31.08 4.09.2018 r.
TRASA: Wilno, Kowno, Troki i okolice. Do dyspozycji własny autokar z
polskim przewodnikiem.
PROGRAM zwiedzanie najciekawszych miejsc i zabytków. Wieczorek
integracyjny z polską i wileńska muzyką.
KOSZT: 200 euro + 100 euro samolot
NOCLEGI: hotel w centrum Wilna, śniadania i obiadokolacje.
ZAPISY :BOGUMIŁA GLOS BOJARSKA nr +45 60679886b, email:
zwiazekpolski.orzelbialy@gmail.com

W każdą środę o g. 18.30
W niedzielę przed mszą św.
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ
NIESUTAJACEJ POMOCY g. 11.40
3 maja uroczystość
NMPKRÓLOWEJ POLSKI. Msza
św. w czwartek g. 18.30

ADHORTACJA APOSTOLSKA

OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA

GAUDETE ET EXSULTATE
O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI
W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM c.d.

23. Także ty powinieneś pojmować całe swe życie
jako misję. Spróbuj tego, słuchając Boga na modlitwie i rozpoznając znaki, jakie On ci daje.
Zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus oczekuje od ciebie w każdej chwili twojego życia i
w każdej decyzji, którą musisz podjąć, aby rozeznać miejsce, jakie zajmuje dana kwestia w
twojej własnej misji. I pozwól Mu ukształtować w tobie tę osobistą tajemnicę, która
odzwierciedla Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie.
24. Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest to słowo, to orędzie Jezusa, które Bóg chce
powiedzieć światu poprzez twoje życie. Daj się przemienić, daj się odnowić Duchowi, aby to
było możliwe, i aby w ten sposób twoja cenna misja nie została utracona. Pan ją dopełni
również pośród twych błędów i złych chwil, pod warunkiem, że nie porzucisz drogi miłości i
zawsze będziesz otwarty na Jego nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca.
35. (…) nie uświęcisz siebie, nie powierzając siebie z ciałem i duszą, aby z tym
zaangażowaniem dać z siebie to, co najlepsze.
Za tydzień ciąg dalszy…

