wPolska Wspólnota

Informacje

przy Parafii św. Anny w Kopenhadze

liturgiczno-duszpasterskie

5. NIEDZIELA ZWYKŁA
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(zielony)

SŁOWO BOŻE

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do
Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał
nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie
łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z
nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi,
która należała do Szymona, poprosił go, żeby
nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi
nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do
Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci
na połów!" A Szymon odpowiedział:
"Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie
ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę
sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.
Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej
łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci
podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się
prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Wyjdź
ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem
grzesznym". I jego bowiem, i wszystkich jego
towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana,
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami
Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój
się, odtąd ludzi będziesz łowił". I
wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili
wszystko i poszli za Nim.
(Łk 5, 1-11)

KOMENTARZ DO EWANGELII

Święty Bóg powierza naszym
nieczystym ustom i słabym dłoniom
dzieło głoszenia Ewangelii
W
Eucharystii
doświadczamy
zbawczego spotkania ze świętym Bogiem.
Teraz z mocą i zapałem Ducha możemy
być prorokami wobec innych – możemy
„łowić” ludzi, co zgodnie z grecką
etymologią tego słowa oznacza ich
ratowanie (dosł. „wybawienie od śmierci i
pozostawienie przy życiu”). Czy mamy w
sobie pragnienie mówienia o Bogu? Brak
tego pragnienia może być znakiem, że nie
doszło jeszcze do mojego osobistego
doświadczenia spotkania z Bogiem, że
Eucharystię przeżywam bez świętego
zadziwienia i bojaźni, lecz w niewierze i
zarozumiałości. Otwórzmy się na Boże
działanie, uwierzmy Jego słowu, zaprośmy
Jezusa do „łodzi” swego życia. Wówczas
we własnym życiu można doświadczyć
przemieniającej mocy słowa Pańskiego.

„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
2018/2019

OGŁOSZENIA
1. Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na
głębię” nie może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania.
Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny
wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha
odważnego podążania za Mistrzem.
2. Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy
Dzień Chorego. Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie
odprawiona w środę o godz. 1830. Zatroszczmy się, aby mogli w niej
uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć z krzyżem
Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia. W sakramencie tym
wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie.
Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale
chorym, a także osobom w podeszłym wieku.
3. Dnia 13.lutego o godz. 18.30 msza św. i nabożeństwo fatimskie.
3. Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W
naszych osobistych modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o narzeczonych i
małżonkach. Przypominam tylko o kursie przedmałżeńskim w sobotę 16
lutego o godz. 1600. w Sali Św. Klemensa.
4. Pielgrzymom udającym się do Meksyku w tym roku przypominam, że
upływa termin wpłaty pierwszej zaliczki.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 11 II – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego,
 14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup, patroni Europy,
misjonarze Księstwa Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej.

KALENDARIUM LITURGICZNE
10.02. 5. NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138 ;1 Kor 15, 1-11); (Mt 4, 19); (Łk 5, 1-11);
11.01. Poniedziałek - (Rdz 1, 1-19); (Ps 104 (103); (Mt 4, 23); (Mk 6, 53-56);
12.01. Wtorek Rdz 1, 20 – 2, 4a); (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9); ; (Mk 7, 1-13);
13.01. Środa (Rdz 2, 4b-9. 15-17); (Ps 104 ; (J 17, 17ba); (Mk 7, 14-23);
14.01. czwartek - (Dz 13, 46-49); (Ps 117, 1-2); (Łk 4, 18); (Łk 10, 1-9);
15.01. Piątek Rdz 3, 1-8); (Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7); (Dz 16, 14b); (Mk 7, 31-37);
16.01. Sobota Rdz 3, 9-24); (Ps 90 (89), 2 i 4. 5-6. 12-13); (Mt 4, 4b); (Mk 8, 1-10);

,

Kancelaria parafialna: środa, czwartek g. 10.00 - 12.00 ,
TEL. +45 5028 9174 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 każdy poniedziałek w godz. 17.00 -19.30 na JAGTVEJ 183 D,
2100 KØBEHAVN Ø.
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045
Mobile pay 50289174

KOLEKTA 3.02. 2019
Grupa polska 6251,50 DKK
Grupa angielska 3681,50 DKK
Dziękujemy za ofiarność.

Grupa duńska 1750,50 DKK
MARIA LYS 886,00 DKK
MOBILE PAY 2765 1069

Saint Anne Parish

Wspólnota BETANIA w Kopenhadze/facebook
Grupa ludzi, w różnym wieku, którzy pragną być bliżej Pana Jezusa i
otworzyć Mu swoje serca tak, jak były zawsze otwarte drzwi domu Łazarza,
Marty i Marii w Betanii. Naszym celem jest wspólna modlitwa, rozważanie
Pisma Świętego, rozmowa o życiu w świetle Słowa Bożego.
W każdy Pierwszy Piątek Miesiąca po mszy św. o 18.30. prowadzimy
WIECZÓR UWIELBIENIA w kościele św. Anny. ZAPRASZAMY
do polubienia profilu na FB. Będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami .

Kochani Rodzice
Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na
spotkania w j. duńskim „Kool Kirke”
w Kościele św. Anny na Amager w Kopenhadze.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
Spotkania „Kool Kirke” FASTELAVN - DZIECI BOGA W OGRODZIE RAJSKIM
03. Marca od od godz. 9.00 do godz. 12.30 w Kościele św. Anny na Amager w Kopenhadze.
Tym razem zrobimy OGRÓD RAJSKI. Jesteśmy stworzeni jako dzieci Boga, na obraz Boga,
więc chcemy, choć na chwilę, przenieść się do RAJU, gdzie kwitną przecudne kwiaty. Tymi
kwiatami będą wszyscy uczestnicy tego spotkania w koszulkach z Ikoną Amen, a na głowie i
rękach będą kwiaty. Każdy może wybrać sobie kwiat, jaki się mu podoba. Chcemy podkreślić
prostotę i piękno duszy dziecka Bożego. Tradycyjnie będą oczywiście różne zabawy i
rozbijanie beczki. Przygotujemy warsztaty, gdzie będziemy wspólnie robić kwiaty. Materiały
już zakupione. Koszty jednego kwiatu 30 kr. Na warsztatach będziemy także uczyć dzieci
tańca uwielbienia. Prosimy rodziców o zabranie ze sobą coś do przekąski.
Warsztaty przygotowawcze / Weźmie chętnie udział/
Imię i nazwisko_________________________________ telefon______ ________

Środa 13. O2. 2019 godz. 17.00 – 19.00
przyjdzie tak____nie___ liczba dorosłych ___ liczba dzieci____

Sobota 16. 02. 2019 godz. 09.30 - 11.30
przyjdzie tak____nie___ liczba dorosłych ___ liczba dzieci____

Sobota 16. 02. 2019 godz. 14.00 – 16.00
przyjdzie tak____nie___ liczba dorosłych ___ liczba dzieci____

Środa 20. O2. 2019 godz. 17.00 – 19.00
przyjdzie tak____nie___ liczba dorosłych ___ liczba dzieci____

Środa 13. O2. 2019 godz. 17.00 – 19.00
przyjdzie tak____nie___ liczba dorosłych ___ liczba dzieci___
/ proszę wybrać datę, kiedy kto może przyjść, lub zaproponować inny termin/ Czekam również na wasze pomysły, aby
zrobić piękny RAJ. Będziemy pracować w grupach, kto może i kiedy może. Proszę o odpowiedź.

Na spotkaniu KOOL KIRKE jest z dziećmi procesja w koszulkach z Ikoną Amen, a po mszy św.
jest wspólne spotkanie z posiłkiem. Koszulki dla dzieci można zamówić przez SMS na Whats
App 50197534 podając rozmiar i kto zamawia na mój telefon 50197534 lub kupić na
miejscu. Cena 100 kr.
Mam nadzieję, że się spotkamy także tutaj w kościele, aby pomóc dzieciom poznać i pokochać
Boga. Do zobaczenia. Czekam na Was z radością. S. Teresa Piekos
Mobile Pay 50197534 e-mail : steresapiekos3@gmail.com

