Polska Wspólnota

Informacje

przy Parafii św. Anny w Kopenhadze

liturgiczno-duszpasterskie

22. NIEDZIELA ZWYKŁA

rok B

Kolor zielony

02.09.2018 r.

SŁOWO BOŻE
Pwt 4, 1-2. 6-8; Ps 15 (14), Jk 1, 17-18.
21b-22. 27; Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku
uczonych w Piśmie, którzy przybyli z
Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z
Jego uczniów brali posiłek nieczystymi,
to znaczy nieobmytymi rękami.
Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi,
trzymając się tradycji starszych, nie
jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją,
rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku,
nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest
jeszcze wiele innych zwyczajów, które
przejęli i których przestrzegają, jak
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń
miedzianych. Zapytali Go więc
faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego
Twoi uczniowie nie postępują według
tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi
rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie
prorok Izajasz powiedział o was,
obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud
czci Mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na
próżno, ucząc zasad podanych przez
ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a
trzymacie się ludzkiej tradycji". Potem
przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do
niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i
zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w
człowieka, co mogłoby uczynić go
nieczystym; lecz to, co wychodzi z
człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże,
zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie,
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to
zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym".

KOMENTARZ DO EWANGELII

Wierzący „stali się uczestnikami Ducha
Świętego”
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w
obrzędach liturgicznych: Owocem Nowego
Przymierza jest dar Eucharystii. To „tu i teraz”
słowo Boże przemawia w głębokości
ludzkiego serca, a Duch Święty uświęca
wierzących i uzdalnia do życia według
Bożych przykazań. W ten sposób właśnie
Prawo Boże zostaje wyryte w „głębi ich
jestestwa […] w sercu” (J 31,33; por. KKK
580). Uczestnicy zgromadzenia liturgicznego
wyciągają rękę po słowo i Ciało Pana, poprzez
które Ojciec mocą Ducha upodabnia ich do
swego Syna,
stwarzając w nich nowego człowieka. W
takim kontekście „spożywanie chleba
nieczystymi rękami” (por. Ewangelia dnia)
oznacza, że bez Eucharystii człowiek jest
zawsze „nieczysty”, tzn. niezdolny do życia
nakazami Pana. Dopiero Eucharystia
oczyszcza jego serce – czyni je wiernym
Bogu. W homilii warto nawiązać do znaku
obmycia rąk przez celebransa i do słów
towarzyszących temu gestowi: „Obmyj mnie,
Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu
mojego”.
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
2017/2018

OGŁOSZENIA
1. Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z
wnętrza pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne
formy religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej
świętymi, jeżeli nie będziemy jednocześnie zwracali uwagi na czystość naszych
pragnień i intencji.
2. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie sie krótkie spotkanie informacyjne dla
kandydatów do Bierzmowania oraz ich rodziców.
3. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do
skorzystania z sakramentu pojednania od godz. 1745 i przyjęcia Komunii św.
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do
rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym
nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. Po Mszy Św.
odbędzie się Adoracja przygotowana przez młodych ludzi, podczas której oddamy
się opiece naszej patronki.
4. W sobotę przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane jako
święto Matki Bożej Siewnej. Msza Św. w dwóch językach, celebrowana będzie o
godz. 1700. Później rozpoczęcie rodzinnej dyskoteki.
5. Jest wielu młodych ludzi wśród naszych rodaków, którzy potrzebują pomocy w
zaprzestaniu picia alkoholu, zaprzestaniu narkotyzowania się czy uwolnieniu się od
hazardu. Nie koniecznie sami przychodza do kościoła, ale ktoś zna kogoś……..kto
właśnie tak się ma.
Istnieje polska grupa AA dla tych, co pragną trzeźwości i polska grupa Al-anon dla
ludzi, którzy mają w rodzinie uzależnioną osobę?
Te spotkania ratują wielu ludzi, którzy pragną zmiany.
Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 14 00 na Ryesgade 107, 2100
KØBEHAVN Ø (ØSTERBRO)
6. W przyszłą niedzielę – 9 września bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się
spotkanie dla wszystkich, którzy wylatują na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. A
później Odpust parafialny...
7. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz wszystkim uczniom
życzymy, aby Pan Jezus obdarzył ich łaską czystego serca.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.
8 IX – Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy swego narodzenia.

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. Jacek Stanisławski tel. 5028 9148
stanislawski@redemptor.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
02.09 – 22.NIEDZIELA ZWYKŁA - Pwt 4, 1-2. 6-8; Ps 15 (14), Jk 1, 17-18. 21b-22. 27;
Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
03.09. Poniedziałek – 1 Kor 2, 1-5; Ps 119 (118), 97-98. 99-100. 101-102; Łk 4, 16-30
04.09. Wtorek - 1 Kor 2, 10b-16; Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13. 14 i 17; Łk 4, 31-37
05.09. Środa - 1 Kor 3, 1-9; Ps 33 (32), 12-13. 14-15. 20-21; Łk 4, 38-44
06.09. Czwartek - 1 Kor 3, 18-23; Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6; Łk 5, 1-11
07.09. Piątek - 1 Kor 4, 1-5; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40; Łk 5, 33-39
08. 09. Sobota - Mi 5, 1-4a; Ps 96,1-2.11-13; Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23

KOLEKTA z 26.08.2018
Grupa duńska 2669,00 DKK
Grupa angielska 3657,50 DKK
Grupa polska 6395,00 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.

Sankt Annæ Dage
7 września 1.piątek miesiąca
- Wieczór uwielbienia NIE TYLKO ANNY
MODLĄ SIĘ U ŚW. ANNY. Modlitwa
zawierzenia naszej parafii i wszystkich grup
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.

LITANIA DO ŚWIĘTEJ ANNY
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, wybrane naczynie Opatrzności Bożej,
Święta Anno, pałająca miłością Bożą,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernej żony,
Święta Anno, wzorze świętych matek,
Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, Matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i opuszczonych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko pól żniwnych,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga,
Prosimy Cię, święta Anno:
Abyś wyjednała wszystkim rodzinom katolickim
pokój i zgodę, wysłuchaj nas, święta Anno.
Abyś wspierała wszystkich powołanych do służby
Bożej,
Abyś wspomagała wszystkich, którzy pracują w
trudnych warunkach,
Abyś zachowała podróżujących od wypadków,
Abyś nieustannie pomagała wszystkim Twoim
czcicielom,
Abyś przybyła nam z pomocą w godzinę śmierci,

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 o
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
Módl się za nami, święta Anno,
I wiele innych niespodziewanych atrakcji
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który wybrałeś świętą Annę na
Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna,
spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem służyli
Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

