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SŁOWO BOŻE 

  

(Łk 9, 28b-36)  
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i 
wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy 
się modlił, wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzienie stało się 
lśniąco białe. A oto dwóch mężów 
rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i 
Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili 
o Jego odejściu, którego miał dopełnić 
w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i 
towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się 
ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu 
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się 
z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 
"Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza". Nie wiedział bowiem, co 
mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się 
obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli 
w obłok. A z obłoku odezwał się głos: 
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego 
słuchajcie!" W chwili gdy odezwał się 
ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. 
A oni zachowali milczenie i w owym 
czasie nikomu nic nie opowiedzieli o 
tym, co zobaczyli 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

  

W Eucharystii mocą Ducha Świętego 

Chrystus przekształca nasze ciało 

poniżone w podobne do swego 

chwalebnego ciała... 

 

Chrześcijanin przemieniony przez 

Ducha i upodobniony do Chrystusa trwa w 

jedności ze swoim Panem. Nie poddaje się 

zatem zwątpieniu wskutek doświadczania 

krzyża, lecz ma niezłomną nadzieję na 

przemianę swego życia teraz, na ziemi, a 

także kiedyś – na przemianę swego ciała na 

podobieństwo chwalebnego Chrystusa. 

Dlatego też obce mu jest postępowanie jak 

„nieprzyjaciel krzyża Chrystusowego” 

(drugie czytanie). Chrześcijańska wiara 

zakłada łączność ze Zbawicielem, a 

łączność ta pociąga za sobą doświadczanie 

w sobie samym Jego śmierci, 

uczestniczenia w Jego cierpieniach – w 

Jego paschalnej drodze. Wierzący 

poruszony przez Ducha wchodzi na drogę 

wielkopostnego nawrócenia – odrzuca 

„przyziemne dążenia”, które można opisać 

jako egoizm, nieuporządkowane pożądania 

cielesne, pokładanie ufności w sprawach 

materialnych, postępowanie według 

mądrości ludzkiej (por. drugie czytanie). 

 

„W mocy Bożego Ducha” 

 Program duszpasterski Kościoła w 

Polsce 2018/2019 

 
 

  

 

 

  



OGŁOSZENIA 

1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. 

Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce 

ziemi. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania bezpośrednio po Mszy Św. 

 

2. Przypominam o czwartym przykazaniu kościelnym, które w okresie Wielkiego Postu 

znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.  

 

3. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w 

wielkopostnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1830 oraz Gorzkich Żali w 

niedzielę 15 min. przed Mszą Św.  

 

4. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się już za 2 tygodnie. Nauki wygłosi dla nas 

o. Jacek Aniszewski CSsR. Chcielibyśmy, aby w tym roku również z rekolekcji mogli 

skorzystać Polacy, którzy uczęszczają do kościoła pw. Św. Mikołaja. I tak, 31 marca będzie 

tam zmieniona godzina Mszy Św. z 1230 na 1400, żeby misjonarz mógł dojechać również i do 

tego kościoła. Natomiast w dni powszednie od poniedziałku do środy gromadzimy się w 

kościele pw. Św. Anny o godz. 1830. 

 

5. We wtorek 19 marca przypada Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny, patrona Kościoła. Msza Święta z Uroczystości o godz. 1830. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

 19 III – św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron Kościoła. 
 
 

KALENDARIUM LITURGICZNE  

17.03. 2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 15, 5-12. 17-18); (Ps 27); (Flp 3, 17 – 4, 1); (Łk 9, 28b-36);  
18.03. Poniedziałek Dn 9, 4b-10); (Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13); (J 6, 63c. 68c); (Łk 6, 36-38);  

19.03. Wtorek (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16); (Ps 89); (Rz 4, 13. 16-18. 22); (Ps 84, 5); (Mt 1, 16. 18-21. 24a);  
20.03. Środa (Jr 18, 18-20); (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16); (J 8, 12); (Mt 20, 17-28);  

21.03. czwartek - (Syr 6,5-17); (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); (Łk 8, 15); (Łk 16, 19-31);  
22.03. Piątek ((Syr 17,1-15); (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21); (J 3, 16); (Mt 21, 33-43. 45-46);  
23.03. Sobota (Mi 7, 14-15. 18-20); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12); (Łk 15, 18); (Łk 15, 1-3.11-32);  

 

Jak rozpocząłeś tegoroczny Wielki Post? Co już zrobiłeś? Co zrobisz jutro, 

pojutrze? Z czego dobrowolnie zrezygnowałeś? Nic mów, że to jest 

bezsensowne, bo ci każą się wyrzekać ci, którzy są nad tobą. Doświadczasz 

już dość wyraźnie przeróżnych ograniczeń, które nie są wynikiem twojej 

winy. Ale tu nie o to idzie. Tu nie idzie o narzucane przymusowe wyrzeczenia 

i ograniczenia. Tu idzie o odnowę, o powiększanie dobra wokół ciebie. Czy 

zatem zmieniłeś się już na lepsze jako mąż, ojciec, jako żona, matka, 

teściowa? Czy masz w życiu więcej cierpliwości, więcej wyrozumienia, więcej 

ciszy, więcej modlitwy, więcej wytrwałości? Jakże błogosławione skutki niesie pokuta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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 

 

KOLEKTA 10.03. 2019 

Grupa polska 8878,00 DKK      
Grupa duńska  1869,00 DKK 

Grupa angielska 5742,00 DKK 
Dziękujemy za ofiarność. 
MOBILE PAY    2765 1069 

Saint Anne Parish 
 

22 marca piątek 

DROGA 

KRZYŻOWA  

Z udziałem dzieci!!! 

 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

30.03. - 3.04.2019 

30.03. SOBOTA - msza św. z nauką rekolekcyjną g. 18.30 - św. Anna 

31.03. NIEDZIELA - msza św. z nauką rekolekcyjną  

g. 12.00 - u św. Anny, 

g. 14.00 -  u św. Mikołaja , 

g. 17. 30  - u św. Antoniego 

1, 2, 3. 04. PONIEDZIAŁEK , WTOREK ŚRODA - św. Anna 

spowiedź g. 18.00 , msza św. z nauką rekolekcyjną g. 18.30  

 

głosi O.Jacek Aniszewski CSsR 
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Postać św. Józefa niezmiernie cenił św. Jan Paweł II. Jemu poświecił adhortację 

apostolską „Redemptoris Custos”, gdzie można znaleźć najważniejsze teologiczne myśli 

związane z opiekunem Chrystusa. „Redemptoris Custos” zmienia punkt spojrzenia: Józef 

jest tu przedstawiony w relacji bezpośredniej z Chrystusem, poprzez małżeństwo z 

Maryją. Józef jest ojcem Jezusa i mężem Najświętszej Maryi Panny.„Jak wynika z 

tekstów ewangelicznych, prawną podstawą ojcostwa Józefa było małżeństwo z Maryją. 

Bóg wybrał Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską 

opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa – więź, która łączy go najściślej z Chrystusem 

szczytem wszelkiego wybrania i przeznaczenia – dokonuje się poprzez małżeństwo z 

Maryją, to znaczy przez rodzinę” – pisał papież Jan Paweł II.Na koniec warto 

przypomnieć dziesięć aspektów, dla których św. Józef jest dzisiaj idealnym patronem: 

 

Ojcostwo św. Józefa – patron ojców i mężów 

Małżeństwo z Maryją – patron rodzin 

Mistrz życia wewnętrznego – patron modlitwy 

Wychowanie w rodzinie – patron wychowawców 

Patron Kościoła – patron nowych powołań 

Uświęcenie pracy – patron ludzi pracy 

Życie codzienne – patron świętości życia 

Magisterium papieża Franciszka – patron 

ubogich i uchodźców 

Media masowego przekazu – patron internetu 

Nadzieja niebios – patron dobrej śmierci 
 

19 MARCA uroczystość 

 św. Józefa Oblubieńca NMP 
MSZA ŚW. g. 18.30 

Drodzy! Nadal 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.  

Wielkie  BÓG ZAPŁAĆ za każdą ofiarę.  

 

https://ekai.pl/?s=Jan+Paweł+II

