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34. NIEDZIELA ZWYKŁA      rok B 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

25.11.2018 r. 

SŁOWO BOŻE 

 Z EWANGELII ŚW. JANA 

(J 18,33b-37)  
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty 
jesteś Królem żydowskim?”. Jezus 
odpowiedział: „Czy to mówisz od 
siebie, czy też inni powiedzieli ci o 
Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja 
jestem Żydem? Naród Twój i 
arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś 
uczynił?”. Odpowiedział Jezus: 
„Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było 
z tego świata, słudzy moi biliby się, 
abym nie został wydany Żydom. 
Teraz zaś królestwo moje nie jest 
stąd”. Piłat zatem powiedział do 
Niego: „A więc jesteś Królem?”. 
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem 
królem. Ja się na to narodziłem i na 
to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto 
jest z prawdy, słucha mojego 
głosu”. 
 

 

Wierzący pod wpływem Ducha 

postępuje według zasad królestwa, 

„które nie jest z tego świata” 

 

Teksty święte dzisiejszej uroczystości 

ukazują Jezusa Króla jako wzór 

człowieka wolnego od egoizmu i chęci 

panowania nad innymi (…). 

Ukrzyżowany Król unicestwi pychę, 

władzę, egoizm i próżność. Ten Król 

jest ideałem, wzorem każdego 

człowieka. Ukazuje w sobie człowieka 

prawdziwego i wolnego – jedyny 

słuszny obraz Boga. Dlatego nieco dalej 

Piłat powie o Jezusie: „Ecce homo” (J 

19, 5). Jezus Król stoi w opozycji do 

wszystkich ziemskich królów, którzy są 

potężni i panują nad innymi, są bogami 

na ziemi (…). Prawdziwy Bóg zaś nie 

jest królem, który robi z człowieka 

niewolnika, ale Ojcem na usługach 

swoich dzieci, które mają żyć jak 

bracia. On daje miłość i życie. Dlatego 

Jezus nie chce, by Jego słudzy bili się w 

Jego obronie. Chrystus otwiera swe 

królestwo dla wszystkich ludzi i 

przyjmuje także tych, „którzy Go 

przebili”. 

 

 „Jesteśmy napełnieni Duchem 

Świętym”  

Program duszpasterski Kościoła w 

Polsce 2017/2018 
.  
 



  

OGŁOSZENIA 

1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego 
świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice 
życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po 
prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa 
w Jego królestwie.  
2. Została jeszcze jedna środa i nasza wspólna modlitwy z wypominkami za zmarłych o godz. 
1800, na którą zapraszam. 
3. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego 
oczekiwania na przyjście Pana. Już sobie zaplanujmy czas, żeby skorzystać z rekolekcji 
adwentowych, które rozpoczną się 8 grudnia. Rekolekcje poprowadzi o. Grzegorz Jaroszewski 
CSsR. 
4. W przyszłą niedzielę – 2 grudnia dodatkowa Msza Św. o godz. 1400, po Mszy występ dzieci 
ze szkoły Św. Anny oraz spotkanie ze Św. Mikołajem. 
5. W czwartek – 6 grudnia Frokost dla Seniorów. Rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1100 a po 
niej przyjęcie na małej Sali. Zapisy u s. Doroty, koszt biletu 120 dkk. 
6. Przypomnienie, że Koncert świąteczny odbędzie się w sobotę – 8 grudnia o godz. 1400. 
Wystąpi jeden z najlepszych chórów Gospel. Wykonają wiele znanych i mniej znanych 
utworów bożonarodzeniowych. Bilety w cenie 100 dkk również u s. Doroty. 
7. W przedsionku kościoła jest wystawiony pojemnik, do którego można składać różne rzeczy 
(jak odzież zimowa, produkty higieniczne), będą z tych rzeczy robione paczki dla bezdomnych. 
Pojemnik będzie do 9 grudnia. 
8. W zakrystii są już opłatki i kartki świąteczne. 
9. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Guadalupe.  
10. Zobaczmy historię remontu kuchni przy małej Sali, dziękuję tym, którzy w ostatnim 
tygodniu wspomogli zakupy AGD.  
11. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

 30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie 

czczony w Kościele prawosławnym. 

 
KALENDARIUM LITURGICZNE  

25.11. – JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA  (Dn 7,13-

14); (Ps 93,1.2.5); (Ap 1,5-8); (Mk 11,10); (J 18,33b-37); 
26.11. Poniedziałek –   (Ap 14,1-3.4b-5); (Ps 24,1-2.3-4ab.5-6); (Mt 24,42a.44); (Łk 21,1-4); 

27.11. Wtorek  (Ap 14,14-20); (Ps 96,10.11-12.13); (Ap 2,10c); (Łk 21,5-11); 

28.11. Środa    (Ap 15,1-4); (Ps 98,1.2-3ab.7-8.9); (Ap 2,10c); (Łk 21,12-19); 

29.11. Czwartek  (Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a); (Ps 100,1-2.3.4-5); (Łk 21,28); (Łk 21,20-28); 

30.11. Piątek (Iz 49, 1-6); (Ps 19,2-3.4-5ab); (Rz 10, 9-18); (Mt 4,19); (Mt 4,18-22); 

01.12. Sobota  (Ap 22,1-7); (Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c); (Łk 21,36); (Łk 21,34-36); 



 

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. 14

00
 na Ryesgade 107, 2100 KØBEHAVN Ø 

  
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 

Mobile pay 50289174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONCERT ŚWIĘTECZNY 8 grudnia, 
sobota, g.14.00 Amager Gospel Kor, 

jeden z najlepszych chórów gospel, w 
którym śpiewają także nasze parafianki. 

 

KOLEKTA z 18.10.2018 

Grupa polska 5382,00 DKK 
Grupa duńska 2112,00 DKK  
Grupa angielska 3406,00 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. 

8 grudnia, sobota, UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP , g. 12.00 GODZINA ŁASKI 
 

g.14.00 KONCERT ŚWIĘTECZNY Amager Gospel Kor,  
 

REKOLECJE ADWENTOWE 9 - 12 grudnia,   
Głosi o. Grzegorz Jaroszewski CSSR 
9. 12. niedziela msza św. g.12.00.  

UWAGA!!! MSZA  SW. DLA DZIECI z rodzicami g. 14.00 

 

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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