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SŁOWO BOŻE 

 Z EWANGELII ŚW. MARKA (10, 46b-52) 

 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem 
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, 
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy 
drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, 
zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 
nade mną! "Wielu nastawało na niego, żeby 
umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu 
Dawida, ulituj się nade mną!" Jezus 
przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I 
przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź 
dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z 
siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł 
do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co 
chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu 
niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". 
Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drogą. 
 

 

 

Wierzący pod wpływem Ducha 

naśladuje Chrystusa Ukrzyżowanego 

 
Wierzący przemieniony przez Ducha 
Świętego po zakończonej Eucharystii wyrusza 
w drogę naśladowania Pana. Przekonany 
przez Ducha wybiera Jezusa za swego 
Nauczyciela i Mistrza („Rabbuni”). Pierwszą z 
jego decyzji może być „zrzucenie swojego 
płaszcza” – decyzja wyrzeczenia się bogactw, 
rezygnacji z szukania bezpieczeństwa w 
dobrach materialnych, w ludzkiej chwale, 
władzy czy w „sprycie” wykorzystywania 
innych. Wierzący przekonany przez Ducha 
wie o tym, że pełne uzdrowienie dokona się 
dopiero „w drodze” – w naśladowaniu Pana 
w swoich codziennych wyborach. 
Chrześcijaństwo nie oznacza bowiem 
moralizmu, lecz polega na przeżywaniu i 
odwzorowywaniu tego, co przeżył 
ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus. 
Chrystusa nie da się poznać jakby „od 
zewnątrz”. Poznaje się Go poprzez przyjęcie 
tego samego stylu życia. 

 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”  

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2017/2018 
.  
 

 

 

 

  

          PODZIĘKOWANIE 

Z całego serca dziękuję Bogu za wspólne 

przeżycie uroczystości mojego jubileuszu 

życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr 

Służebniczek BDNP, który obchodziłam w 

zeszła niedzielę. Dziękuję za złożoną ofiarę 

na remont naszego domu dziecka w Boliwii. 

Wasza ofiarność przekroczyła moje 

oczekiwania. Niech Bóg będzie za to 

uwielbiony i chwalony w naszym życiu i 

tych, do których nas każdego dnia posyła.  

s. M. Leopoldyna Plata, jubilatka  



OGŁOSZENIA 

1. Niewidomy żebrak Bartymeusz jest dla nas wzorem, jak należy usilnie prosić Pana Jezusa w 

naszych modlitewnych błaganiach. Nie zrażał się opinią innych ludzi, którzy chcieli go uciszyć, 

bo miał żywą wiarę. Pan Jezus nie pozostaje nigdy obojętny na nasze wołanie z wiarą. 

Pamiętajmy również, że każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem 

Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On 

swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą 

Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas. 

2. Kończy się październik. Jeszcze jedna środa – 31 X, wspólnie będziemy rozważać tajemnice 

różańcowe po Mszy Św.o godz. 1830. 

3. W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W Polsce jest to święto nakazane 

i dzień wolny od pracy, u nas zapraszam wszystkich na Mszę Świętą o godz. 1830. 

4. Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za zmarłych. 

Codziennie od 1 do 8 listopada. 

5. W piątek, w Dzień Zaduszny, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 

będziemy modlić się za zmarłych. Zapraszamy na Mszę Świętą międzynarodową o godz. 1830. 

A po Niej na WIECZÓR UWIELBIENIA z udziałem zespołu MISERICORDIA z Polski. 

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. 

6. Przez cały listopad w każdą środę pół godziny przed Mszą Św. będziemy wspólnie modlić 

się za zmarłych polecanych w wypominkach.  

7. W przyszłą niedzielę – 4 XI o godz. 1400 udamy się w procesji na nasz Cmentarz, aby modlić 

się za naszych bliskich zmarłych. Postarajmy się, żeby nas tam nie zabrakło. 

8. Kawa dzisiaj na dużej sali, ponieważ przy małej Sali kuchnia jest w remoncie. 

KALENDARIUM LITURGICZNE  

28.10. – 30. NIEDZIELA ZWYKŁA - (Jr 31, 7-9); (Ps 126; (Hbr 5, 1-6); (Mk 10, 46b-52); 

29.10. Poniedziałek –  : (Ef 4,32-5,8); (Ps 1,1-4.6); (J 17,17ba); (Łk 13,10-17); 

30.10. Wtorek  -  (Ef 5, 21-33); (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5); (Mt 11, 25); (Łk 13, 18-21); 

31.10. Środa   (Ef 6, 1-9); (Ps 145 (144), 10-11. 12-13. 14 i 17); (2 Tes 2, 14); (Łk 13, 22-30); 

01.10. Czwartek - Uroczystość Wszystkich Świętych (Ap 7, 2-4. 9-14); (Ps 24,1-6), ; (Mt 

5,1-12a); 

02.10. Piątek Wszystkich Wiernych Zmarłych (Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14); (1 Kor 15, 20-

24a. 25-28); (Ap 1, 5-6); (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a); (Hi 19, 1. 23-27a); 

03.10. Sobota -   (Flp 1,18b-26); (Ps 42,2-3.5); (Mt 11,29ab); (Łk 14,1.7-11); 
 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . 11.- UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, Msza św. po polsku g.18.30. 

4. 11. Niedziela - MODLITWA NA CMENTARZU g. 14.00 
W każdą środę g.18.00 WYPOMINKI, a po nich msza św. 

 

2 listopada DZIEŃ ZADUSZNY  Msza św. międzynarodowa g.18.30, a po niej    

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
z udziałem zespołu MISERICORDIA. Wspólny śpiew, modlitwa, 
świadectwa życia. Tego u na jeszcze nie było w takiej formie. 

PRZYJDŹ KONIECZNIE!!! ZAPROŚ INNYCH!! 

 

KOLEKTA z 21.10.2018 

Grupa duńska 1639,00 DKK  
Grupa angielska 4001,50 DKK 
Grupa polska 5606,50 DKK 

MARIA LYS 808,50 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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mailto:slarom@wp.pl
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WARUNKI ODPUSTU ZUPEŁNEGO (1 – 8 LISTOPADA)  
 

 Dar odpustu 
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, 
możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu 
cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za 
pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki 
uzyskania odpustu zupełnego: 
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 
2. Być w stanie łaski uświęcającej. 
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz 
modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 

 Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy. 
Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości. 
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni 
lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone 
odpustem cząstkowym. 

 Co to jest? 
 Grzech – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw 

prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej. 
 Kara – w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu 

zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. Kara 
jest tamą postawioną grzechowi. 

 Wina – odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez 
siebie zło, ewentualnie obojętność na nie. 

 Rozgrzeszenie – sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby 
mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków: dobry rachunek sumienia, żal za popełnione 
zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu, 
naprawienie wyrządzonego zła. 

 Niebo – stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. 
Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca. 

 Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, 
własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem 
cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest 
brak nadziei. 

 Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są 
jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, aby doświadczyć radości zbawienia. 

*** 
Jak pomóc zmarłym? 
1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św. 
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił. 
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty. 
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek. 
Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo 
tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska 
o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają 
wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji 
podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc 
naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są 
dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w 
czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie. 

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/warunki-odpustu-zupelnego-1-8-listopada/

