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33. NIEDZIELA ZWYKŁA      rok B 
zielony 

18.11.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 

 Z EWANGELII ŚW. MARKA  

((Mk 13,24-32)  
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „W owe dni, po wielkim 
ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie 
da swego blasku. Gwiazdy będą 
padać z nieba i moce na niebie 
zostaną wstrząśnięte. Wówczas 
ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z 
wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle 
On aniołów i zbierze swoich 
wybranych z czterech stron świata, 
od krańca ziemi aż do szczytu 
nieba. A od drzewa figowego 
uczcie się przez podobieństwo. 
Kiedy już jego gałąź nabiera soków 
i wypuszcza liście, poznajecie, że 
blisko jest lato. Tak i wy, gdy 
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, 
że blisko jest, we drzwiach. 
Zaprawdę powiadam wam: Nie 
przeminie to pokolenie, aż się to 
wszystko stanie. Niebo i ziemia 
przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą. Lecz o dniu owym lub 
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie 
w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 

 

Wierzący pod wpływem Ducha 
podejmuje wysiłek przemiany świata i 
z nadzieją oczekuje przyjścia Chrystusa 
Sędziego 
 

Rozpoznanie misterium Chrystusa 
obecnego w obrzędach liturgicznych: W 
celebracji liturgicznej uobecnia się 
Pascha Pana (…). W ten sposób 
Eucharystia jawi się jako czas 
wkraczania do radości królestwa 
Bożego. Duch przygotowuje 
Chrystusowi drogę w sercu wierzącego, 
wzbudzając w tym ostatnim gotowość 
na przyjęcie „Tego, który przychodzi”. 
To są pierwociny odkupienia, które 
wierzący ma „rozsiewać” w 
otaczającym go świecie. „Głosimy 
śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy 
Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy 
Twego przyjścia w chwale”. Słowa te 
sugerują, że dzięki śmierci i 
zmartwychwstaniu Jezusa dokonuje się 
wewnętrzna przemiana człowieka, a 
zarazem antycypacja przyjścia Pana. 
 

 „Jesteśmy napełnieni Duchem 

Świętym”  

Program duszpasterski Kościoła w 

Polsce 2017/2018 
.  
 

 

 

 



 

  

OGŁOSZENIA 

1. Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. 
Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a 
wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście. 
2. W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie za tych, 
którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele. Szczególne podziękowanie za 
całoroczną pracę kierujemy pod adresem s. Tarsylii i naszemu chórowi oraz scholi, która 
przygotowuje I-piątkowe adoracje. 
3. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi 
Królowi Wszechświata. Jest to równocześnie patronalne święto Akcji Katolickiej. 
4. Zachęcamy do wspólnej listopadowej modlitwy z wypominkami za zmarłych w pozostałe 
dwie środy: 21 i 28 listopada o godz. 1800. 
5. W tym tygodniu jest planowane zakończenie remontu kuchni przy Małej Sali. Niestety nikt 
się nie „dołożył” do tego, żeby kupić urządzenia AGD. Bardzo bym prosił, żeby się zgłosiły na 
czwartek panie, które pomyją i przygotują kuchnię i salę od strony estetycznej do używalności. 
6. Od dzisiaj po dwutygodniowym zastanawianiu się, zapisujemy się na Pielgrzymkę do 
największego sanktuarium świata – Guadalupe wielu innych – pięknych miejsc w Meksyku. 
Przybliżony koszt ok $2200, ale to też jest zależne od ilości chętnych. Zapisy w zakrystii. 
7. Pamiętamy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik. 
21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu. 
22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, 
patronka muzyki i śpiewu. 
24 XI – święci Andrzeja Dung-Lac i Towarzysze, 117 męczenników wietnamskich, świadków 
wiary z lat 1745-1862. 

 
KALENDARIUM LITURGICZNE  

18.11. – 33. NIEDZIELA ZWYKŁA - (Dn 12,1-3); (Ps 16); (Hbr 10,11-14.18); (Mk 

13,24-32); 

19.11. Poniedziałek –  (Ap 1,1-4;2,1-5a); (Ps 1,1-2.3.4 i 6); (J 8,12b); (Łk 18,35-43); 

20.11. Wtorek  -  ((Ap 3,1-6.14-22); (Ps 15,1b-3a.3bc-4.5); (1 J 4,10b); (Łk 19,1-10); 

21.11. Środa   (Ap 4,1-11); (Ps 150,1-2.3-4.5-6); (J 15,16); (Łk 19,11-28); 

22.11. Czwartek - (Ap 5,1-10); (Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b); (Ps 95,8ab); (Łk 19,41-44); 

23.11. Piątek (Ap 10,8-11); (Ps 119,14.24.72.103.111.131); (J 10,27); (Łk 19,45-48); 

24.11. Sobota -   (Ap 11,4-12); (Ps 144,1a i 2bc.9-10); (2 Tm 1,10b); (Łk 20,27-40); 
 

 

 



 

 

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 50289174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONCERT CHÓRÓW ZESPOŁÓW 

KATOLICKICH z udziałem naszych zespołów 

23 LISTOPADA g.19.00 piątek 

Kościół św. Anny 
 

 

KOLEKTA z 11.10.2018 

Grupa polska 7388,500 DKK 
Grupa duńska 2234,00 DKK  
Grupa angielska 3050,00 DKK 

MARIA LYS 2379,00 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 
 

ADWENT, ADWENT… 

2 GRUDNIA niedziela 
ADVENTFEST 

Msza św. międzynarodowa 
g. 14.00.Po mszy występ  

dzieci ze szkoły św. Anny ze 
śpiewem LUCIA, Spotkanie z 

MIKOŁAJEM dla dzieci. 

6 GRUDNIA czwartek  
FROKOST DLA SENIORÓW  

W programie Msza św. 
 o g.11.00 a po niej 

julebuffet na małej Sali. 
BILET 120 kr. Lista do 

zapisania się z tyłu kościoła 
lub u s. Doroty. 

KONCERT ŚWIĘTECZNY 8 grudnia, sobota, g.14.00 
Amager Gospel Kor, jeden z najlepszych chórów 
gospel, w którym śpiewają także nasze parafianki. 
 Wykona wiele znanych i mniej znanych utworów 

bożonarodzeniowych. Bilety w cenie 100 kr.  s. Doroty . 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

Spowiedź od g. 17.45 
Msza św. 18.30 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU  

 

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

 a później Msza Św. za wszystkich 
wyczytywanych. 

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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