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11. NIEDZIELA zwykła
rok B (zielony)
SŁOWO BOŻE
Ez 17, 22-24
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16
2 Kor 5, 6-10
Mk 4, 26-34

17.06.2018 r.

KOMENTARZ DO EWANGELII

W Eucharystii wierni otrzymują moc
Ducha, który udziela im nadziei na wzrost
królestwa Bożego
Królestwo niebieskie na początku jest
niepozorne, małe. Potrzebuje czasu na wzrost.
Lecz gdy nadchodzi jego kres, jest wielkie i
potężne. W ten sposób ukazana jest jego
zewnętrzna ekspansja.
Dzieła Boga początkowo są niepozorne,
lecz potem przynoszą plon obfity. Takie
prawo wzrostu królestwa Bożego objawiło się
najwyraźniej w wydarzeniu Paschy Jezusa
Chrystusa – Jego mała, niepozorna (z pozoru
przegrana) śmierć na krzyżu rozrosła się w
potężne i chwalebne zmartwychwstanie.
Krzyż Jezusa jest „małą gałązką”, która –
zasadzona na Syjonie – stała się „cedrem
wspaniałym”, pod którym zamieszkały
wszystkie ludy ziemi (pierwsze czytanie).

(Mk 4, 26-34)
Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem
Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy
czuwa, we dnie i w nocy, nasienie
kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.
Ziemia sama z siebie wydaje plon,
najpierw źdźbło, potem kłos, a potem
pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon
dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo
pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z
czym porównamy królestwo Boże lub w
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
jakiej przypowieści je przedstawimy?
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się 2017/2018
je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze
wszystkich nasion na ziemi. Lecz
wsiane, wyrasta i staje się większe od
innych jarzyn; wypuszcza wielkie
gałęzie, tak że ptaki podniebne
gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu
takich przypowieściach głosił im naukę,
o ile mogli ją rozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich.
Osobno zaś objaśniał wszystko swoim
uczniom.

OGŁOSZENIA
1. Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż
często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego
budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą
mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.
2. Zachęcamy do codziennej wspólnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa
w domu, a podczas nabożeństwa o godz. 1830 w kościele w każdą środę.
3. W sobotę przypada Dzień Ojca. Będziemy modlić się podczas Mszy Świętej w
intencjach naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże
błogosławieństwo, a dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.
4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
5. 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.
6. Wszystkich wylatujących w październiku na pielgrzymkę do Izraela zapraszam
do wpłaty pozostałej części kwoty. (w większości przypadków jest to kwota: $410 i
300 dkk). Czas wpłaty do 24 czerwca.
7. Gdyby ktoś chciał przyjąć studenta lub studentkę z Polski na mieszkanie lub do
domu, proszę o zostawienie kontaktu w zakrystii.
8. Niech jubilatów i solenizantów tego tygodnia ogarnia radość uczestnictwa w
królestwie Bożym.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zrezygnował z kariery i bogactwa, zmarł jako kleryk jezuicki
opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie.

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 10.06.2018
Grupa duńska 2164,00 DKK
Grupa polska 5862,00 DKK
Grupa angielska 4860,00 DKK
Maria lys 772,00 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.
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
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
17.06 – 11.NIEDZIELA ZWYKŁA - Ez 17, 22-24; Ps 92 (91); 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34
18.06. Poniedziałek – 1 Krl 21, 1b-16; Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7; Mt 5, 38-42
19.06. Wtorek - 1 Krl 21, 17-29; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 11 i 16; Mt 5, 43-48
20.06. Środa - 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18
21.06. Czwartek - Syr 48, 1-14; Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7; Mt 6, 7-15
22.06. Piątek - 2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a; Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18; Mt 6, 19-23
23. 06. Sobota - 2 Krn 24, 17-25; Ps 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34; Mt 6, 24-34
Znamienne wydarzenie w wielbieniu Serca Jezusowego miało miejsce w Marsylii, gdy w
mieście w 1720 roku olbrzymie żniwo zbierała zakaźna choroba - cholera. Biskup tego miasta
postanowił szukać ratunku w Miłosiernym Sercu Jezusa. Specjalnym dekretem zarządził
uroczyste poświęcenie swej diecezji Sercu Jezusa. Akt poświęcenia odmówiono 1 listopada
1720 roku. Ledwo umilkły pokutne śpiewy, a ta zaraźliwa choroba przewodu pokarmowego
zaczęła szybko ustępować. W rok po zażegnaniu epidemii ordynariusz Marsylii nakazał
odprawianie nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego.






Kult Serca Jezusowego przybierał najrozmaitsze formy. Samo zaś nabożeństwo
czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą
zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix. Otóż podczas dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w
Komunii Św. pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby
ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym pomysłem z innymi. Była to myśl na
tyle trafna, że została dosyć szybko oficjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię.
Papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę
Kościoła w roku 1873. W Polsce nabożeństwa czerwcowe odmawiano już od 1857 r.
Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach
Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa
Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na
terenie całego kraju.
Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych
elementów:
 adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
 Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Oryginalny tekst, ułożony przez siostrę Annę Magdalenę
Remusat z Marsylii liczył 27 wezwań. 12 z nich zakonnica ta zaczerpnęła od jezuity, ojca
Jana Croiset, który już w 1691 roku w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i dał początek tej
pięknej modlitwie. Dodatkowe 6 odmawianych współcześnie wezwań dołożyła rzymska
Kongregacja Wiary przy ostatecznym zatwierdzeniu tekstu litanii w 1899 roku. Litania
obecna licząca 33 prośby, upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi.
Układ wezwań litanii do Bożego Serca składa się w logiczną całość. Można w niej
wyróżnić trzy części wezwań:
Pierwsza część dotyczy stosunku Jezusa do Ojca i Ducha. Odmawiając tę część wchodzimy
w kontemplację relacji Serca Jezusa z Trójcą Świętą.
Druga część wezwań dotyczy przymiotów Serca Jezusowego .
Trzecia część litanii akcentuje stosunek Bożego Serca do ludzi .
Wszystkie wezwania w tekście owej litanii mają głębokie odniesienie do Pisma Świętego. Większość z nich

jest prawie dosłownym cytowaniem Biblii, a inne biorą z niej natchnienie. Każde wezwanie zostało
poprzedzone zwrotem Serce Jezusa. Wypowiadając te dwa słowa mamy na myśli samego Chrystusa, który
kocha nas swoim Sercem. Owo Serce jest symbolem całego Miłosierdzia i Miłości, jaką Chrystus ma dla
ludzi. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, gdyż - jak zapowiedziało Pismo
- strumienie wody żywej popłyną z mojego serca. W tych słowach Jezus objawił najgłębszą tajemnicę Swojego
Serca. Jest ono źródłem żywej wody, która, jak określa św. Jan, oznacza Ducha Świętego (por. J 7, 39). Inaczej
mówiąc, dary Ducha Świętego wypływają z samego wnętrza, z Serca Chrystusa Pana.
Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego był Ojciec Święty Jan Paweł II, który
wielokrotnie dawał wyraz swej radości z faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest wciąż obecna. W Elblągu
w 1999 r. powiedział: "Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo
śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana". Jest to
pochwała, ale i zadanie dla nas - katolików, rodaków Jana Pawła II. Zadanie, aby te nabożeństwa przetrwały i
były kultywowane przez kolejne pokolenia.

