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SŁOWO BOŻE 

 
Rdz 3, 9-15) 
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8) 
2 Kor 4, 13 – 5, 1 

J 15, 9-17 
 

Z EWANGELII ŚW. JANA  
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a 
tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie 
mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, 
żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: 
"Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy 
przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i 
mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". 
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w 
przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać 
Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie 
skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I 
jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom 
nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan 
powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to 
nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie 
może wejść do domu mocarza i sprzęt mu 
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i 
dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystkie grzechy i 
bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, 
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił 
przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma 
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 
wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha 
nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i 
bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby 
Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, 
gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia 
na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: 
"Któż jest moją matką i którzy są moimi 
braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła 
Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo 
kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i 
matką".. 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 
Chrześcijanin wsparty łaską Eucharystii „nie 
grzeszy przeciw Duchowi Świętemu” 
 

Wskazanie na życie chrześcijanina 
przemienionego przez Ducha Świętego: 
Wierzący wyposażeni w Eucharystii w „miecz 
Ducha” i ciało Pana mogą zwyciężać w 
codziennej walce przeciwko szatanowi. Po 
wyjściu z Eucharystii „przy każdej 
sposobności modlą się w Duchu” (Ef 6, 18), 
podtrzymują doświadczenie miłosierdzia 
Boga otrzymane w Eucharystii. Z powodu 
zranienia grzechem pierworodnym 
uczestnikom zgromadzenia liturgicznego 
zdarza się nieszczęście zerwania więzi z 
Bogiem. Ważne jest jednak, aby wtedy nie 
poddawali się kłamstwu szatana, rozpaczy i 
beznadziei. Mają wtedy rozpoznać swój 
grzech (nie lekceważyć go), a potem „z 
głębokości” swego grzechu (psalm 
responsoryjny) wołać o łaskę Boga i 
wyczekiwać Jego darmowej miłości. 

 
 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 

 

 

 



OGŁOSZENIA 

1. Przyszliśmy na Mszę Świętą, by usłyszeć słowo Boże i by wspólnie się modlić. 

Pan Jezus powiedział do nas: „Oto maja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 

Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Musimy jeszcze bardziej starać się 

pełnić Jego wolę. 

 

2. W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo 

nas umiłowało. Zapraszamy na nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego o godz. 

1830 w każdą środę. 

 

3. Przypominam, o zapisywaniu się na przygotowanie się do Bierzmowania w 

języku polskim na adres slarom@wp.pl.  S. Dorota przyjmuje zapisy na katechezę 

dla dzieci na przyszły roku szkolny nadorotas@gmail.com.  

Jeśli ktoś planuje sakrament małżeństwa, to najbliższy kurs przedmałżeński jest 

planowany na luty 2019.  

 

4. Wszystkich wylatujących w październiku na pielgrzymkę do Izraela zapraszam 

do wpłaty pozostałej części kwoty. Czas wpłaty do 24 czerwca. 
 

5. Niech Pan Jezus obficie wylewa swoje łaski na solenizantów i jubilatów 

rozpoczynającego się tygodnia. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła, 

nazywany apostołem. 

13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), portugalski franciszkanin, wybitny kaznodzieja i 

misjonarz, ogłoszony Doktorem Kościoła. 

14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), wychowawca kleryków, biskup pomocniczy 

gnieźnieński, męczennik II wojny światowej. 

  
KOLEKTA z 03.06.2018 

Grupa duńska  2164,00 DKK  
Grupa polska 5862,00 DKK 
Grupa angielska 4860,00 DKK 
Maria lys  772,00 DKK 
CORPUS CHRISTI 3794,00 DKK 

 
Bóg zapłać za wszelkie ofiary 

składane na potrzeby naszej Parafii.       
MOBILE PAY 2765 1069 

 

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. 
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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 CZERWCOWE 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  

10.06 – 10.NIEDZIELA ZWYKŁA -    Rdz 3, 9-15; Ps 130; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35 

11.06. Poniedziałek –    Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6; Mt 10, 7-13 

12.06. Wtorek -    1 Krl 17, 7-16; Ps 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8; Mt 5, 13-16 

13.06. Środa   -   1 Krl 18, 20-39; Ps 16 (15), 1b-2a. 4. 5 i 8. 11, Mt 5, 17-19; Mt 5, 17-19 

14.06. Czwartek -     1 Krl 18, 41-46; Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13; Mt 5, 20-26 

15.06. Piątek -    1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14; Mt 5, 27-32 

16. 06. Sobota -  1 Krl 19, 19-21; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10; Mt 5, 33-37 

 

 

W czwartek 7.06.2018 r. zmarł o. Władysław Zdunek, 
redemptorysta, długoletni proboszcz w Hvidovre, a od 

prawie dwoch lat rezydent w Parafii św. Anny.  
Pogrzeb odbędzie się w piątek 15.06. o g. 12.00. 
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Czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego w tym czasie czcimy w sposób 
szczególny w nabożeństwach dedykowanych JEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU. Jest ono 
- jak nauczał papież Leon XIII (+1903) gorący orędownik kultu Serca Jezusowego -
 "symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości" Jezusa do wiernych. 

Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość późno, 

bo dopiero w XIX wieku. Sam KULT SERCA JEZUSOWEGO został już wcześniej 

zainicjowany przez ŚW. MAŁGORZATĘ MARIĘ ALACOQUE (1647-1690) - francuską 
wizytkę.  

16 czerwca 1675 r., kiedy siostra św. Małgorzata Maria Alacoque modliła się w 
kaplicy klasztoru w Paray-le-Monial we Francji, po raz trzeci objawił się jej Pan Jezus. 
Powiedział wówczas do niej: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie 
szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swojej miłości.” 
 

 
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście 

obietnic, dotyczących czcicieli  
Jego Serca: 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w 
godzinę śmierci. 
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean 
miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 
10.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu 
moim. 
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą 
komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji 
wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez 
Sakramentów Świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. 
 
 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 
w każdą środę o 18.30. 

NOWENNA do MB Nieustającej Pomocy 
w każdą niedzielę przed mszą św. ok.11.40. 

Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań do Matki Bożej w ciągu tygodnia. 
 Skrzynka będzie  wystawiona na regale z polskimi śpiewnikami. 

 
 


