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(fioletowy)

SŁOWO BOŻE

(Łk 4, 1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na
pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez
diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł:
"Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu
kamieniowi, żeby stał się chlebem".
Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie
samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas
powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w
jednej chwili wszystkie królestwa świata i
rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i
wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są
poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko
będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł:
"Napisane jest: „Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz”. Zawiódł Go też do
Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika
świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem
napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do
ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o
kamień”. Lecz Jezus mu odparł:
"Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł
dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego
do czasu.

KOMENTARZ DO EWANGELII

Nie zatwardzajcie serc waszych jak
w buncie, aby nie było w kimś z was
przewrotnego serca niewiary.
Chrześcijanin może już, wzorem
Chrystusa i mocą Ducha Świętego,
przezwyciężać pokusę niewierności –
szatańskie kuszenie do zwątpienia w
Bożą obecność. Wierzący staje się w
ten sposób „zaangażowany w walkę
»miedzy ciałem a Duchem«” (KKK
2846). Chrześcijanin, podobnie jak
Izraelici w geście ofiary z pierwocin
ziemi (por. pierwsze czytanie), uznaje
Boga za swego Pana, wyrzeka się
wszelkiej idolatrii. Chrześcijanin czyni
także krok dalej – wie, że dzięki
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
nic już nie oddziela człowieka od
Boga. Taka wiara, udzielona w darze
przez Ducha, prowadzi do zbawienia
(por. drugie czytanie). Zwłaszcza jeśli
chodzi o trudne doświadczenia życia
czy zgorszenie z powodu zła (por.
KKK 309). Chrystus, który nie zwątpił
w obecność Ojca, nawet w chwili
krzyża staje się tutaj najwyższym
wzorem.
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w
Polsce 2018/2019

OGŁOSZENIA
1. Pamiętajmy żeby rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego
wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch
pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z
całym Kościołem. Bezpośrednio po Mszy Św. spotkanie w salce dla
kandydatów do Bierzmowania.
2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w
nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszej
świątyni w piątki o godz. 1830. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1145.
3. Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski
odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust
zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz
rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.
4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka.
Jest to również dzień fatimski. Zapraszam na Mszę Świętą o godz. 18 30.
5. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w 4. Niedzielę
Wielkiego Postu, czyli 31 marca. Nauki wygłosi dla nas w tym roku o.
Jacek Aniszewski CSsR.
KALENDARIUM LITURGICZNE
10.03. 1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Pwt 26, 4-10); (Ps 91); (Rz 10, 8-13); (Mt 4, 4b); (Łk 4, 1-13);
11.03. Poniedziałek -(Kpł 19, 1-2. 11-18); (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15); (2 Kor 6, 2b); (Mt 25, 31-46);
12.03. Wtorek (Iz 55, 10-11); (Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19); (Mt 4, 4b); (Mt 6, 7-15);
13.03. Środa (Jon 3, 1-10); (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19); (Jl 2, 13bc); (Łk 11, 29-32);
14.03. czwartek - (Est 4, 17k. l-m. r-u); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8); (Ps 51 (50), 12a. 14a); (Mt 7, 7-12);
15.03. Piątek (Ez 18, 21-28); (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8); (Ez 18, 31ac); (Mt 5, 20-26);
16.03. Sobota (Pwt 26, 16-19); (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8); (2 Kor 6, 2b); (Mt 5, 43-48);

KOLEKTA 03.03. 2019
Grupa polska 5887,00 DKK
Grupa duńska 2378,50 DKK
Grupa angielska 4096,50 DKK
Dziękujemy za ofiarność.
MOBILE PAY 2765 1069
Saint Anne Parish

DROGA KRZYŻOWA
W każdy piątek g.18.30
GORZKIE ŻALE
W niedzielę o 11.45

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
GORZKIE ŻALE niedziela g. 11.45
DROGA KRZYŻOWA piątek g. 18.30
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 AL. ANON w każdy poniedziałek od 17.30 -19.30 na JAGTVEJ 183 D, 2100 Kbh .
SPOTKANIA AA w każdą sobotę od 14.00 – 16.00 Ryesgade 107, 2100 Kbh Ø
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 Mobile pay 50289174

Ogłaszamy dobroczynny KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Coś jednak na wzór jak Loppemarked, gdzie za grosze można
kupić coś na WIELKANOC, np. kartki, ozdoby itp. Zachęcamy
także do przynoszenia obrazów o tematyce religijnej, dobrych
książek, krzyży, figurek i innych symboli religijnych, których
sami może nie potrzebujecie a ktoś inny chętnie kupi. W Danii
trudno o takie przedmioty.
Wszystko oddajemy do rąk ludzi z BETANII po każdej polskiej
mszy w przedsionku kościoła do 10 marca.
Prosimy o niepodrzucanie tego do kościoła
i zostawianie pod drzwiami.
KIERMASZ 17 MARCA po mszy św.
Odpowiedzialna s. Dorota 29138543

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
30.03. sobota MSZA ŚW. z nauką rekolekcyjną g. 18.30

31.03. niedziela MSZA ŚW. z nauką rekolekcyjną
g. 12.00 św. Anna,
g. 17. 30 św. Antoni
1, 2, 3. 04. Poniedziałek , wtorek środa
SPOWIEDŹ g. 18.00 ,
MSZA ŚW. z nauką rekolekcyjną g. 18.30
głosi O.Jacek Aniszewski CSsR

Drodzy!
Prosimy o wsparcie finansowe dla zakupienia i zamontowania nowych
organów w naszym kościele. Organy elektroniczne będą mieć 54 głosy
i pozwolą na upiększenie liturgii.
Koszt projektu szacujemy na ok 200 tys. dkk.
W jaki sposób możesz wpłacić?
 MOBILE PAY +45 50 28 91 74
 BANK 2191 8200 354 045
 Lub w kopercie ze zdjęciem nowych organów.
Wyłożone są na ławkach z tyłu kościoła.
KOLOSALNE BÓG ZAPŁAĆ za każdą ofiarę.

