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6. NIEDZIELA ZWYKŁA
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17.lutego 2019

(zielony)

SŁOWO BOŻE

KOMENTARZ DO EWANGELII

(Łk 6, 17. 20-26)
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i
zatrzymał się na równinie; był tam
liczny tłum Jego uczniów i wielkie
mnóstwo ludu z całej Judei i z
Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic
Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na
swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni
jesteście, ubodzy, albowiem do was
należy królestwo Boże. Błogosławieni,
którzy teraz głodujecie, albowiem
będziecie nasyceni. Błogosławieni,
którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać
się będziecie. Błogosławieni jesteście,
gdy ludzie was znienawidzą i gdy was
wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i
z powodu Syna Człowieczego odrzucą z
pogardą wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo
wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak
samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom. Natomiast biada wam,
bogaczom, bo odebraliście już pociechę
waszą. Biada wam, którzy teraz
jesteście syci, albowiem głód cierpieć
będziecie. Biada wam, którzy się teraz
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać
będziecie. Biada wam, gdy wszyscy
ludzie chwalić was będą. Tak samo
bowiem przodkowie ich czynili
fałszywym prorokom".

Chrześcijanin, który napił się z
„płynącej” z boku Chrystusa „rzeki”
Ducha Świętego, staje się duchowo
płodny – owocuje w pokój i nadzieję
Podczas celebracji wierzący złożył nadzieję
w Panu (por. pierwsze czytanie, psalm
responsoryjny; Ewangelia). W Bożym
słowie i darze Komunii św. znalazł
nasycenie, pocieszenie i potwierdzenie swej
wartości. Tak umocniony wychodzi, aby
dawać świadectwo nadziei: słuchać Boga,
być Mu uległym, silnym wiarą i ufnie
oczekiwać na Jego interwencję (por. KKK
1820). W ten sposób odnajduje pokój (jest
wolny od lęku o jutro – por. KKK 2547) i
jest uchroniony od losu „przeklętych”,
którzy pokładają ufność jedynie w „ciele”.
Owa ufność w „ciele” zostaje wyjaśniona w
Ewangelii
jako
pragnienie
dóbr
materialnych, „sytości” jedynie fizycznej
oraz
ludzkiej
chwały.
Taka
samowystarczalność,
sytość
i
samozadowolenie prowadzą z kolei do
próżności, pychy i pokładania ufności
jedynie w sobie samym. W konsekwencji
prowadzi
to
do
krótkowzroczności
(niedostrzegania prawdziwego celu życia),
znudzenia życiem i wszelkiej głupoty.

.

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

OGŁOSZENIA
1. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski
o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów
zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej
postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.
2. Po zimowej przerwie powracamy do stałego porządku spotkań grup
duszpasterskich dzieci i młodzieży. Katecheza jak zawsze w sobotę. Zbiórka
Liturgicznej Służby Ołtarza odbędzie się w przyszłą niedzielę 45 min przed Mszą
Św... Również w przyszłą niedzielę 24 lutego, kandydaci do Bierzmowania moją
swoje spotkanie po Mszy Św.
3. Przypominam tylko, że Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy
odbywasię w każdą niedzielę 15 minut przed Mszą Św. Zachęcam do pisania próśb
i podziękowań.
4. W środę – 20 lutego o godz. 1830 zapraszam na Mszę Św. o Bożym Miłosierdziu
z racji III środy miesiąca.
5. Meninas Duo stanowi połączenie ciepłego brzmienia mezzosopranu z tradycyjną
barwą gitary klasycznej. Duet, który tworzą śpiewaczka Ewelina Koniec i
gitarzystka Bianka Szalaty, powstał w 2015 roku na Królewskiej Duńskiej
Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Raz już gościliśmy nasze artystki. Tym
razem będziemy je gościć w kościele pw. Św. Antoniego na Brønshøj, 3 - go marca
w niedzielę o godz. 1830 . Duet będzie obecny na Mszy Św., a po Mszy Św.
wykona repertuar polski Stanisława Moniuszki oraz artystyczne opracowania pieśni
ludowych innych artystów i kompozytorów. Zapraszam, komu czas pozwoli...
6. Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i
solenizantom.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:



22 II – święto Katedry Świętego Piotra Apostoła,
23 II – św. Polikarp (ok. 69-155), męczennik, ustanowiony przez św. Jana Apostoła biskupem Smyrny.

KALENDARIUM LITURGICZNE
17.02. 6. NIEDZIELA ZWYKŁA (Jr 17, 5-8); (Ps 1); (1 Kor 15, 12. 16-20); (Łk 6, 17. 20-26);
18.02. Poniedziałek - (Rdz 4, 1-15. 25); (Ps 50 ); (J 14, 6); (Mk 8, 11-13);
19.02. Wtorek (Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10); (Ps 29 ); (J 14, 23); (Mk 8, 14-21);
20.02. Środa ((Rdz 8, 6-13. 20-22); (Ps 116B ); (Ef 1, 17-18); (Mk 8, 22-26);
21.02. czwartek - (Rdz 9, 1-13); (Ps 102 ); (J 6, 63c. 68c); (Mk 8, 27-33);
22.02. Piątek (1 P 5, 1-4); (Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6); (Mt 16, 18); (Mt 16, 13-19);
23.02. Sobota (Hbr 11, 1-7); (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 10-11); (Mk 9, 7); (Mk 9, 2-13);

,

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 10.02. 2019
Grupa polska 5954,00 DKK
Grupa duńska 1395,50 DKK
Grupa angielska 3359,00 DKK
Dziękujemy za ofiarność.
MOBILE PAY 2765 1069
Saint Anne Parish

Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry św. Piotra,
wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św.
Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto to obrał za
stolicę chrześcijaństwa. Według bardzo dawnej tradycji św. Piotr miał najpierw założyć
swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat,
zanim udał się ok. 42 roku do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską. W bazylice św.
Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron (katedra), na którym miał
zasiadać św. Piotr. Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna,
spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Ta właśnie katedra
stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego
Piotra, jak również jego następców. Święto to jest więc z jednej strony aktem
wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bardzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś
strony - jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu czci.
Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia
nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi
rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr.

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

