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przy Parafii św. Anny w Kopenhadze 

Informacje  
liturgiczno-duszpasterskie 

13. NIEDZIELA ZWYKŁA  
     rok B (zielony) 

01.07.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 
(Mdr 1,13-15;2,23-24)  
(Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b)  
(2 Kor 8,7.9.13-15) 

(Mk 5,21-43) 
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na 
drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a 
On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł 
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. 
Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: 
„Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią 
ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a 
wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. A 
pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na 
upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych 
lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie 
pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała 
ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między 
tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła 
bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza 
dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej 
krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z 
dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, 
że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i 
zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?” 
Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum 
zewsząd Cię ściska, a pytasz: "Kto się Mnie 
dotknął?”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, 
która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła 
zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią 
stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą 
prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja 
wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona 
ze swej dolegliwości”. Gdy On jeszcze mówił, 
przyszli ludzie od przełożonego synagogi i 
donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze 
trudzisz Nauczyciela ?” Lecz Jezus słysząc, co 
mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : „Nie 
bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść z 
sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 
Jakubowego.  

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. 
Wobec zamieszania, płaczu i głośnego 
zawodzenia wszedł i rzekł do nich: "Czemu 
robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, 
tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął 
wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę 
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł 
tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę 
za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: 
„Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka 
natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 
dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. 
Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie 
wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

 

 

Moc Ducha ożywia serca wierzących 

Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego 

w obrzędach liturgicznych: Eucharystia to 

„dotykanie” Pana w Duchu Świętym. To „tu i 

teraz” działa Jezus Chrystus, który w 

wydarzeniu Paschy śmierć zwyciężył. To 

teraz ci wszyscy, którzy czują, że wycieka z 

nich życie i nie zaznają miłości, mogą wejść 

w komunię ze zmartwychwstałym 

Chrystusem, przez którego w Duchu Świętym 

Ojciec – „prawdziwe i rzeczywiste życie […] 

udziela wszystkim, jakby ze źródła […], 

niebieskich darów” (św. Cyryl Jerozolimski). 

Jaka jest moja wiara w Chrystusa obecnego w 

Eucharystii. Czy nie zachowujemy się 

podobnie jak ewangeliczny tłum, który „szedł 

za Jezusem i zewsząd Go ściskał”, ale robił to 

bez wiary. Tylko przez wiarę uczestnicy 

Eucharystii mogą doświadczyć zbawienia – 

tylko wtedy „moc [Ducha] wyjdzie z Jezusa”, 

aby ich uzdrowić. 

 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 

 

KOMENTARZ DO EWANGELII 



OGŁOSZENIA 

1. Jezus, Pan życia i śmierci, dokonując cudu wskrzeszenia umarłych, zapowiadał największy 

cud: własne zmartwychwstanie. Śmierć, która zawsze jest wielką tajemnicą sprawiającą 

cierpienie bliskich zmarłego, w świetle zwycięstwa odniesionego przez Zbawiciela nabrała 

nowego znaczenia. Jest bramą do życia wiecznego. 

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca. Tradycyjnie w pierwszy 

piątek możliwość spowiedzi od 17
45

. W tym dniu przypada święto patronalne Apostolstwa 

Chorych. Jest to dawne wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Będziemy 

szczególnie modlili się za naszych chorych parafian podczas Mszy Świętej o godz. 18
30

, po 

Mszy Św. całonocne czuwanie.  

3. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego 

Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa 

Pana, którą możemy odnaleźć w modlitewnikach lub w internecie. 

4. Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone podczas drugiej składki, która w całości 

będzie przeznaczona na przygotowanie Odpustu Parafialnego w dniach 8-9 września. 

5. Trwają zapisy na katechezę dla dzieci na przyszły rok szkolny nadorotas@gmail.com. oraz 

na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w języku polskim na adres slarom@wp.pl. 

Wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do 

dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy, że nigdy nie 

powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku 

dla dzieci i młodzieży.  

6. Wielkimi krokami zbliża się odpust parafialny ku czci Św. Anny. W tym roku odbędzie się 

on w dniach 8-9 września. Dlaczego już o tym wspominam, ponieważ w pierwszą niedzielę 

lipca i sierpnia będzie zbierana druga składka, żeby te dni się odbyły i żeby każdy był 

zadowolony, (koperty są wyłożone z tyłu kościoła). Musimy mieć za co zapłacić zaproszonym 

artystom. Mile widziane są pomysły, co by jeszcze mogło się wydarzyć podczas tych dni. To 

jest nasze wspólne przedsięwzięcie, dziękuję za współpracę. 

7. Niech Zbawiciel obficie błogosławi jubilatom i solenizantom w rozpoczynającym się 

tygodniu. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 3 VII  – św. Tomasz (I w.), Apostoł, świadek Zmartwychwstałego w Indiach. 

 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), polska zakonnica wspierająca misje w Afryce. 

  
KOLEKTA z 24.06.2018 

Grupa duńska  2716,50DKK  
Grupa angielska 3789,50 DKK 
Grupa polska 5294,50DKK 
Maria lys  715,50DKK 

 
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. 

 

mailto:nadorotas@gmail.com
mailto:slarom@wp.pl


 

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; św. Mikołaja Hvidovre  g.12.30  
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 
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 SANKT ANNAE DAGE       MOBILE PAY   9169 8333 

 

KALENDARIUM LITURGICZNE  

01.07 – 13.NIEDZIELA ZWYKŁA -    Mdr 1,13-15;2,23-24 ; Ps 30 (29); 2 Kor 8,7.9.13-15; 

Mk 5,21-43 

02.07. Poniedziałek –     Am 2,6-10.13-16 ; Ps 50 (49),; Mt 8, 18-22 

03.07. Wtorek  Ef 2,19-22; Ps 117, 1-2; J 20,24-29 

04.07. Środa   -   Am 5,14-15.21-24; Ps 50 (49), 7-8. 9-10. 11-12. 16b-17; Mt 8,28-34 

05.07. Czwartek -      Am 7,10-17; Ps 19,8-9.10-11; Mt 9,1-8 

06.07. Piątek -      Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30. 40 i 131, Mt 9, 9-13 

07. 07. Sobota -    Am 9,11-15; Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14; Mt 9,14-17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
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Sankt Annæ Dage  8/9 września 2018 

 
 

7 września  1.piątek miesiąca 

 Wieczór uwielbienia  NIE TYLKO ANNY MODLĄ SIĘ U ŚW. ANNY.  

Modlitwa zawierzenia naszej parafii opiece świętej Patronki. 

8 września sobota 

 msza św. po angielsku i po polsku.g.17.00.  

 Nie ma mszy św. o 18.30 

 ZABAWA RODZINNA na dużej Sali. ( g.18.00-23.00) 

 DJ Ernesto z zespołem BLITZ.  

 Bilety (100 kr - dorośli , 50 kr - 0-18 do nabycia u Sylwii lub u s. Doroty 

w każdą niedzielę po mszy św.  

9 września - niedziela 

 10.00 suma odpustowa po duńsku 

 12.00 msza św. po polsku 

 17.00 msza św. po angielsku 

PROGRAM 

 Występ najmłodszego w Polsce Iluzjonisty MACIEJA SZYMAŃSKIEGO  

 g. 14.00 i 16.00 

 Kool Kirke i SAYA (między 14:00 a 16:00) 

 W między czasie trochę ruchu w formie ZUMBY 

 Pchli targ (jeśli pozwala na to pogoda) (cały dzień) 

 Masaż kobiecy (cały dzień) 

 Sobotni chór FILIPIŃSKI , Polski chór 

 Taniec uwielbienia 

 Malowanie twarzy, dla dzieci 

 Wycieczka z przewodnikiem po budynku kościelnym  

 Loteria (do późna w dniu 18) 

 Hoppebold, Lody dla ochłody 

 Afrykański chór z Sakraments Kirke 

 I wiele innych niespodziewanych atrakcji 

ZAPRASZAMY I OCZEKUJEMY  
 


