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28. NIEDZIELA ZWYKŁA      rok B 
 zielony 

14.10.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 

 Z EWANGELII ŚW. MARKA (10, 17-30) 

 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł 
pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 
zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu 
rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie 
jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie 
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę". 
On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego 
tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy 
Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: 
"Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on 
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, 
miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus 
spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak 
trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do 
królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego 
słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, 
którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego". A oni 
tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: 
"Któż więc może być zbawiony?" Jezus popatrzył 
na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u 
Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy 
Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my 
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus 
odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, 
dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej 
teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, 
dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym". 

 
Duch Święty udziela daru bojaźni Bożej i 

wolności 

 

Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie 

obchodzonego misterium: Jeśli teksty 

Lekcjonarza zinterpretuje się w kontekście 

misterium paschalnego, to wzorem 

właściwego podejścia do rzeczy materialnych 

okaże się sam Jezus. On to przed 

ukrzyżowaniem oddaje swoją szatę (rzeczy 

materialne) żołnierzom rzymskim, a 

wcześniej pozwala, aby przed Jego śmiercią 

namaszczono Go bardzo drogim olejkiem. 

Jest wolny od względów ludzkich i chęci 

panowania nad innymi. Jezus – wcielony Bóg 

pokazuje całkowitą wolność od przywiązania 

do bogactw, gdy na krzyżu oddaje nam swoje 

życie, a zmartwychwstając, daje udział w 

swoim Bóstwie. W taki zatem sposób należy 

postrzegać obchodzone misterium tej 

celebracji. 

Wskazanie na życie chrześcijanina 

przemienionego przez Ducha Świętego: 

Chrześcijanin przemieniony przez Ducha 

Świętego swój prawdziwy skarb i poczucie 

bezpieczeństwa rozpoznał w miłującym go 

Bogu. Chrześcijanin kierowany przez Ducha 

(przez Mądrość – pierwsze czytanie) 

odkrywa zatem najwyższą wartość poznania i 

posiadania królestwa Bożego. 

 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”  

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 
.  
 

 

 

 

 

 

 



 

.OGŁOSZENIA 

1. Pytanie, które usłyszał Jezus, powinno nurtować każdego z nas: co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne? Nie bójmy się go postawić w naszej osobistej modlitwie przed Panem 

Jezusem. Nie obawiajmy się także odpowiedzi, jakiej nam udzieli. On zna nasze serca i wie, 

jakie wymagania może nam postawić. Wypełniając je, osiągniemy zbawienie. 

2. Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski, a we wtorek, 16 października będziemy wspominać 

40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo nauczanie św. 

Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach 

młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za 

pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

3. Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, 

katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami. 

4. W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy wspierać naszymi 

modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich intencjach odmówimy 

modlitwę różańcową. 

6. Za tydzień rozpoczynamy Tydzień Misyjny. 

7. Przypominamy, że w każdą środę Msza Św. i nabożeństwo różańcowe rozpoczynamy o 

godz. 1830. 

8. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już przyjmujemy wypominki. 

Kartki na których należy wpisać imiona naszych bliskich zmarłych są wyłożone z tyłu kościoła. 

9. Za tydzień w niedzielę zapraszamy na uroczystość jubileuszową 60-lecia życia zakonnego s. 

Leopoldyny, która od prawie 50 lat pełni posługę wśród Polonii. Po mszy św. zapraszamy na 

recepcję na dużej Sali. Siostra Jubilatka zwraca się z prośbą o to, by zamiast kwiatów złożyć  

ofiarę pieniężną na remont domu dziecka prowadzony przez siostry służebniczki w 

Cochabambie w Boliwii.  Więcej info w gazetce.  

10. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby Chrystus zawsze wskazywał im 

pewną drogę do zbawienia. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich. 

 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka 

Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska. 

 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, 

męczennik. 

 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i 

malarzy. 

 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, profesor Akademii Krakowskiej, człowiek żywej wiary i 

głębokiej pobożności. 

WIECZÓR UWIELBIENIA  z udziałem zespołu MISERICORDIA z Polski w Pierwszy 

Piątek Miesiąca 2. Listopada o g. 18.30. Zespół poprowadzi adorację Najświętszego 

Sakramentu i oprawę muzyczną. Po mszy św. w piątek, sobotę i niedzielę będzie możliwość 
zakupienia płyt z ich nagraniami i dewocjonaliów. Ofiary będą przeznaczone na pokrycie 
kosztów podróży i pobytu zespołu. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła. 
Przybywajcie..zapraszajcie..ogłaszajcie…Jest nas coraz więcej… 



 

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 KIRKE      MOBILE PAY   9169 8333 

 

KALENDARIUM LITURGICZNE  

14.10. – 28. NIEDZIELA ZWYKŁA - Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89); Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30 

15.10. Poniedziałek –  : Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7; Łk 11, 29-32 

16.10. Wtorek  -  Ga 5, 1-6; Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48; Łk 11, 37-41 

17.10. Środa   -    Ga 5, 18-25; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Łk 11, 42-46 

18.10. Czwartek -   2 Tm 4, 9-17a; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18; Łk 10, 1-9 

19.10. Piątek Ef 1, 11-14; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13; Łk 12, 1-7 

20.10. Sobota -   Ef 1, 15-23; Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7; Łk 12, 8-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTA z 07.10.2018 

Grupa duńska 1963,00 DKK  
Grupa angielska 2897.50 DKK 
Grupa polska 4414,00 DKK 

MARIA LYS 841,00 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 
Za tydzień w niedzielę 21.10.br. zapraszamy na uroczystość jubileuszową 

60-LECIA ŻYCIA ZAKONNEGO S. LEOPOLDYNY, 

która od prawie 50 lat pełni posługę wśród Polonii. Po mszy św. zapraszamy na 

recepcję na dużej Sali. Siostra Jubilatka zwraca się z prośbą o to, by zamiast 

kwiatów złożyć  ofiarę pieniężną na remont domu dziecka prowadzony przez 

siostry służebniczki w Cochabambie w Boliwii.  Można je również wpłacać przez 

MOBILE PAY 2913 8543 z dopiskiem BOLIVIA. 

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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