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liturgiczno-duszpasterskie 

26. NIEDZIELA ZWYKŁA      rok B 

  
30.09.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 

 

 Z EWANGELII ŚW. MARKA  

 (9, 38-43. 45. 47-48) 

 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: 

"Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał 

złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo 

nie chodzi z nami". Lecz Jezus odrzekł: 

"Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto 

uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł 

zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie 

jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto 

wam poda kubek wody do picia, dlatego że 

należycie do Chrystusa, zaprawdę, 

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

A kto by się stał powodem grzechu dla 

jednego z tych małych, którzy wierzą, 

temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać 

u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem 

twoja ręka jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 

ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z 

dwiema rękami pójść do piekła w ogień 

nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla 

ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 

jest dla ciebie chromym wejść do życia, 

niż z dwiema nogami być wrzuconym do 

piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie 

powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla 

ciebie jednookim wejść do królestwa 

Bożego, niż z dwojgiem oczu być 

wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie 

ginie i ogień nie gaśnie". 

Duch Święty uzdalnia wierzących 

do miłości, która „nie zazdrości”  

 

Rozpoznanie misterium Chrystusa 

obecnego w obrzędach 

liturgicznych: W Eucharystii 

uobecnia się Pascha Pana. Duch 

Święty otrzymany w Eucharystii 

upodabnia wierzącego do Jezusa 

paschalnego, uzdalniając go do 

kierowania się „dążeniami 

Chrystusa”, który na krzyżu 

„ogołocił samego siebie” i „przyjął 

postać sługi” (Flp 2,5.7). Krzyż 

Chrystusa – objawienie miłości 

„łaskawej”, która „nie zazdrości” 

(por. 1 Kor 13,4) i staje się w ten 

sposób stylem życia wierzącego. W 

ten sposób Bóg, który „widzi 

błędy” człowieka „ukryte” przed 

nim samym (psalm responsoryjny), 

uzdrawia głębię ludzkiego serca i 

uzdalnia go do naśladowania 

Jezusa.  

 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”  

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 
.  
 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA 

1. Pan Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten 

jest z nami. Każdy, kto grzeszy i innych nakłania do grzechu powinien się 

nawrócić.  

2. Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach 

często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy 

do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. A w kościele 

gromadzimy się w każdą środę o 1830 by uczestniczyć we Mszy Św. i po niej w 

nabożeństwie różańcowym. W najbliższą środę zapraszam wszystkich pielgrzymów 

udających się do Ziemi Świętej. 

3. Jutro także w Polsce rozpoczyna się nowy rok akademicki. Polecamy studentów i 

wykładowców szkół wyższych opiece Pana Jezusa, naszego jedynego boskiego 

Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka 

zawsze towarzyszył jego rozwój duchowy. 

4. W pierwszy czwartek miesiąca przypada dzień imienin papieża Franciszka. 

Wspierajmy naszymi modlitwami Ojca Św. Czwartek – 4 października - jest dniem 

wylotu do Israela. Przypomnienie dla pielgrzymów, żeby się zgromadzić na 

Terminalu 2 przynajmniej 3 godziny przed odlotem, czyli o godz. 1300. 

5. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. 

wynagradzającej miłosiernemu Sercu Jezusa za grzechy całego świata. Spowiedź 

od godz. 1745. Na Mszy Św. będziemy wspominać św. Faustynę Kowalską. Po 

Mszy Św. krótka adoracja i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy 

gdzie odbędzie się całonocne czuwanie.  

6. Prezes Rady Parafialnej prosił, żeby przypomnieć o możliwości złożenia ofiary 

przez Mobile Pay. Numer Mobile Pay jest wywieszony z tyłu kościoła i w gazetce 

27651069.  Na Mszy Św. ktoś nie ma przy sobie gotówki, wiec również jest taka 

możliwość. Składka coniedzielna jest wyrazem naszej troski o Boży Dom. Również 

przypominamy o zapisaniu się do parafii, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, 

formularze wyłożone są z tyłu kościoła. 

7. Opiece Królowej różańca św. polecamy jubilatów i solenizantów całego 

tygodnia. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem 

Kościoła. 

 2 X – święci Aniołowie Stróżowie. 

 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się 

do odnowy Kościoła, patron ekologów. 

 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego. 



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 
SPOTKANIA AA i AL. ANON w każdą sobotę o g. 1400 na Ryesgade 107, 2100 KØBEHAVN Ø 

  
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 
z dopiskiem SANKT ANNAE DAGE       MOBILE PAY   9169 8333 

 

KALENDARIUM LITURGICZNE  

30.09 – 26.NIEDZIELA ZWYKŁA - Lb 11, 25-29; Ps 19 (18); Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

01.10. Poniedziałek –  Hi 1, 6-22; Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7; Łk 9, 46-50 

02.10. Wtorek  -  Wj 23, 20-23; Ps 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11; Mt 18, 1-5. 10 

03.10. Środa   -    Hi 9, 1-12. 14-16; Ps 88 (87), 10b-11. 12-13. 14-15; Łk 9, 57-62 

04.10. Czwartek -   : Hi 19, 21-27; Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14; Łk 10, 1-12 

05.10. Piątek -   Oz 2, 16b. 17. 21-22; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 11-12; Ef 3, 8-12, 14-19; J 19, 31-37 

06.10. Sobota -   Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130; Łk 10, 17-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTA z 23.09.2018 

Grupa duńska 2488,50 DKK  
Grupa angielska 3590,50 DKK 
Grupa polska 4229,50 DKK 

MARIA LYS 1282,50 DKK 
Bóg zapłać za wszelkie ofiary 

składane na potrzeby naszej Parafii.       

MOBILE PAY 2765 1069 
Saint Anne Parish 

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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Informacje 

BIERZMOWANI  
w niedzielę po mszy św. o 12.00 w 

bibliotece. Kontakt o. Sławek 

KATECHEZA dla dzieci  
w każdą sobotę.  

Kontakt s. Dorota 

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU 
I MAŁŻEŃSTWA 

Po umówieniu z duszpasterzem 
Kontakt o. Sławek 

 

RÓŻANIEC środa g.18.30  
3.10. prowadzą pielgrzymi 

10.10. Kółka różańcowe  
17.10. Lektorzy 

24.10. dzieci komunijne 
31.10. chór. 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Spowiedź od g. 17.45 

Msza św. 18.30 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU w kaplicy 

KU CZCI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO i 
KORONKA  

w każdą 3.środę m-ca o 18.30 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH –  
1. Niedzielę miesiąca po mszy św. 

SPOWIEDŹ  
30 minut przed każdą mszą św. 

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Luty 2019 r. 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Otwarta w środy i czwartki  

g.10.00 - 12.00 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE  13.dnia 
miesiąca o 18.30. 

 
 

SPOTKANIA AA i AL. ANON   
w każdą sobotę o 14.00  

 RYESGADE 107, 2100 KØBENHAVN Ø 

BEDEMAND 
Tel. 3929 6008        Mobil 2972 6008 

Email: bedemand@ryom.eu 
Lykkesholms Alle 9a      

1902 FREDERIKSBERG C 

http://www.ryom.eu 

 

2765 1069 
 

Saint Anne Parish 
 

www.polskamisjakatolicka.dk                                                      www.stanneschurch.dk  
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