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32. NIEDZIELA ZWYKŁA      rok B 
zielony 

11.11.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 

 Z EWANGELII ŚW. MARKA  

(Mk 12,38-44)  

Jezus nauczając mówił do 

zgromadzonych: „Strzeżcie się 

uczonych w Piśmie. Z upodobaniem 

chodzą oni w powłóczystych 

szatach, lubią pozdrowienia na 

rynku, pierwsze krzesła w 

synagogach i zaszczytne miejsca 

na ucztach. Objadają domy wdów i 

dla pozoru odprawiają długie 

modlitwy. Ci tym surowszy dostaną 

wyrok”. Potem usiadł naprzeciw 

skarbony i przypatrywał się, jak 

tłum wrzucał drobne pieniądze do 

skarbony. Wielu bogatych 

wrzucało wiele. Przyszła też jedna 

uboga wdowa i wrzuciła dwa 

pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i 

rzekł do nich: „Zaprawdę 

powiadam wam: Ta uboga wdowa 

wrzuciła najwięcej ze wszystkich, 

którzy kładli do skarbony. 

Wszyscy bowiem wrzucali z tego, 

co im zbywało; ona zaś ze swego 

niedostatku wrzuciła wszystko, co 

miała, całe swe utrzymanie” 

 

Wierzący pod wpływem Ducha ufnie 
powierza się Ojcu 

 

Ewangelia wymaga od nas doskonalszej 

i bardziej wymagającej wiary w Boga i 

nadziei niż Stary Testament. Pełną 

odpłatę otrzymujemy nie tu, na ziemi, 

lecz w niebie. Odpłata na ziemi, która 

też ma miejsce, nie polega natomiast na 

otrzymaniu dóbr materialnych, lecz na 

królestwie Bożym, to znaczy na 

radości, miłości i pokoju w duchu (por. 

Rz 14, 17; Ga 5, 22). Jeśli tekst 

ewangelijny zinterpretujemy w duchu 

chrystologicznym i paschalnym (a 

warto pamiętać, że Jezus pokazał 

przykład ubogiej wdowy na krótko 

przed swoją męką) wówczas okaże się, 

że niezauważona, biedna i pokorna 

wdowa, która oddaje Bogu całe swoje 

życie, jest figurą Chrystusa, który na 

krzyżu staje się ostatnim ze wszystkich, 

ufnie powierza się Ojcu, składając 

siebie w ofierze za zbawienie świata. 

Obchodzone misterium brzmi zatem: 

„Chrystus, który na krzyżu «rzucił się» 

w ramiona Ojca, oddał Mu się cały (był 

ubogi), daje nam moc, abyśmy 

podobnie zawierzyli całe swoje życie 

Bogu”. 

 „Jesteśmy napełnieni Duchem 

Świętym”  

Program duszpasterski Kościoła w 

Polsce 2017/2018 
.  
 

 



  

OGŁOSZENIA 

1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej 

ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i 

musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. 

Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze 

indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród 

powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego 

Opatrzności. Dziękujemy również ks. Abp. Henrykowi Nowackiemu. 

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas 

do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad 

Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.  

3. Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy 

chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z 

powodu wiary. 

4. We wtorek msza sw. i nabożeństwo fatimskie o g.18.30. 

4. W każdą środę w listopadzie o godz. 1800 modlimy się za zmarłych 

polecanych w wypominkach. 

5. Kończą się bilety na Zabawę Jesienną, która sie odbędzie 17 listopada. 

6. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów 

rozpoczynającego się tygodnia. 

7. Zachęta do pielgrzymki w przyszłym roku.  

8. Kończy się remont kuchni, czekamy na nowe meble, może sie uda je 

poskładać w tym tygodniu. Nie mamy jeszcze zmywarek, chłodziarki, 

płyty grzewczej, pieca... Każdy sponsor jest mile widziany... 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z 

Rzymem. 

 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi 

polscy męczennicy. 

 17 XI  – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i 

przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich. 

 

 

 



KALENDARIUM LITURGICZNE  

11.11. – 32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 Krl 17,10-16); (Ps 146; (Hbr 9,24-28); 
 (Mk 12,38-44); 
12.11. Poniedziałek –  (Tt 1,1-9); (Ps 24,1-2.3-4ab.5-6); (Flp 2,15-16); (Łk 17,1-6); 
13.11. Wtorek  -(Tt 2,1-8.11-14); (Ps 37,3-4.18.23.27.29); (J 14,23); (Łk 17,7-10); 
14.11. Środa   Tt 3,1-7); (Ps 23,1-2a.2b-3.5.6); (1 Tes 5,18); (Łk 17,11-19); 
15.11. Czwartek - (Flm 7-20); (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10); (Łk 21,36); (Łk 17,20-25); 
16.11. Piątek ((2 J 4-9); (Ps 119,1-2.10-11.17-18); (Mt 24,42a.44); (Łk 17,26-37) 
17.11. Sobota - (3 J 5-8); (Ps 112,1-2.3-4.5-6); (2 Tes 2,14); (Łk 18,1-8); 
 

 

 

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 

MOBILE PAY 5028 9174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTA z 04.11.2018 

Grupa duńska 2045,00 DKK  
Grupa angielska 4309,00 DKK 
Grupa polska 5639,00 DKK 

INTERNATIONAL MESSE 
2.11.2018 - 2402,50,00 DKK 

 
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 
 

Dziś w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę 
niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. Do 

tego wyjątkowego święta narodowego przygotujemy się przede wszystkim przez 
uczestnictwo w Eucharystii o godz. 1200, którą celebrować będzie i kazanie wygłosi Abp 

Henryk Nowacki – były Nuncjusz Apostolski na Skandynawię.  
Po mszy św. Zapraszamy na duża salę na wspólne spotkanie przygotowane przez 

stowarzyszenie ORZEŁ BIAŁY. 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

Spowiedź od g. 17.45 
Msza św. 18.30 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU w kaplicy 

W każdą środę listopada o godz. 1800 
będzie nabożeństwo wypominkowe, 

 a później Msza Św. za wszystkich 
wyczytywanych. 

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 

 

5028 9174 
 

www.polskamisjakatolicka.dk                                                      www.stanneschurch.dk  

 

KONCERT CHÓRÓW I ZESPOŁÓW 

KATOLICKICH z udziałem naszych zespołów  

KIEDY: 23 LISTOPADA g.19.00 piątek 

GDZIE : Kościół św. Anny  
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