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SŁOWO BOŻE

J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena
udała się do grobu i zobaczyła
kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do
Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i
rzekła do nich: Zabrano Pana z
grobu i nie wiemy, gdzie Go
położono. Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli
oni obydwaj razem, lecz ów drugi
uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się
nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon
Piotr, idący za nim. Wszedł on do
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego
głowie, leżącą nie razem z
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą
na jednym miejscu. Wtedy wszedł
do wnętrza także i ów drugi uczeń,
który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem
nie rozumieli jeszcze Pisma, które
mówi, że On ma powstać z
martwych.
(

21 kwietnia 2019

KOMENTARZ DO EWANGELII

W Eucharystii wierzący „biorą” od
Chrystusa Ducha Świętego i podejmują
misję odnowy świata.
W centrum tej celebracji stoi miłość
Pana umarłego i zmartwychwstałego dla nas
i dla naszego zbawienia. Dlatego też
pierwszymi świadkami zmartwychwstania
stają się Piotr i Jan – ten, któremu Jezus
przebaczył, i ten, którego Jezus umiłował.
Maria Magdalena idąca do grobu, „gdy
jeszcze było ciemno”, jest zupełnie sama.
„Ciemność” w czwartej Ewangelii jest
symbolem ludzkości pozbawionej wiary i
nadziei oraz pogrążonej w lęku przed
śmiercią w różnych jej wymiarach. W ten
sposób Maria jest obrazem każdego
człowieka – grzesznika, który bez Boga
pozostaje
sierotą,
kimś
wiecznie
osamotnionym. Samotność ta została
pokonana przez Jezusa, który na krzyżu
wziął na siebie wszystkie grzechy świata i
zgodził się „za nas i dla nas wszystkich” być
oddzielonym od Ojca. Teraz Pan, który
zmartwychwstał, pociąga nas ku Ojcu i
wprowadza w komunię z Nim. Komunia ta
dokonuje się w Duchu Świętym. Dlatego
„Zmartwychwstały Pan tchnął na apostołów,
mówiąc: «Weźmijcie Ducha Świętego!».
Wielkanoc jest Pięćdziesiątnicą. Wielkanoc
już jest darem Ducha Świętego”.

„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w
Polsce 2018/201

OGŁOSZENIA
1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez
okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament
pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech
Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową
nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych,
przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą,
wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.
2. Dzisiaj jeszcze Msze Święte tak, jak w każdą niedzielę.
3. W Poniedziałek Wielkanocny Msza Święta o godz. 1200, nie będzie Mszy Św. w
parafii pw. Św. Antoniego i Św. Mikołaja.
4. Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszam do jej
odmawiania w oktawie Wielkanocy. Dobrym przygotowaniem do tej niedzieli jest
codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego
5. Za tydzień, w niedzielę – 28 kwietnia po Mszy Św. odbędzie się obowiązkowe
spotkanie w kościele wszystkich kandydatów do Bierzmowania wraz ze swymi
rodzicami. Będzie to bezpośrednie przygotowanie, dlatego nie może nikogo
zabraknąć. Bierzmowani mają ostatni tydzień, żeby poprawić to, czego nie udało im
się napisać (chodzi o minimum wiedzy). Bierzmowanie odbędzie sie w niedziele –
5 maja. Dlatego, że mamy dwie grupy, Msza Św. po polsku będzie celebrowana
o godz. 1300.
6. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Tymi słowami
pozdrawiajmy się nawzajem. Niech Boże błogosławieństwo umacnia naszą wiarę.

KALENDARIUM LITURGICZNE
Niedziela
21 IV 2019
22 IV 2017
23 IV 2017
24 IV 2017
25 IV 2017
26 IV 2017
27 IV 2017

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE „C” - 21 IV 2019
(Dz 10,34a-37-43); (Ps 118,1-2.16-17.22-23); (Kol 3,1-4); (1 Kor 5,7b-8a); (J 20,1-9);
(Dz 2,14.22-32); (Ps 16,1-2.5.7-11); Aklamacja (Ps 118,24); (Mt 28,8-15);
(Dz 2, 36-41); (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22); Aklamacja (Ps 118 (117), 24); (J 20, 11-18);
(Dz 3,1-10); (Ps 105,1-4.8-9); Aklamacja (Ps 118, 24); (Łk 24,13-35);
(Dz 3, 11-26); (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9); Aklamacja (Ps 118 (117), 24); (Łk 24, 35-48);
Dz 4,1-12); (Ps 118,1.4.22-25); Aklamacja (Ps 118, 24); (J 21,1-14);
(Dz 4,13-21); (Ps 118,1 i 14.15-16.18 i 21); Aklamacja (Ps 118,24); (Mk 16,9-15);

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 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 5028 9174

KOLEKTA 14.04.2019
Grupa polska 5524,50 dkk
Grupa duńska 3000,00 dkk
Grupa angielska 5926,00 dkk
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane
na potrzeby naszej Parafii i

MOBILE PAY 2765 1069

Msza św. 5 maja 2019 WYJĄTKOWO
o g.13.00 a nie jak zwykle o 12.00.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy za
kandydatów do przyjęcia sakramentu
Bierzmowania.

Co to jest bierzmowanie?
BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy
obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez
znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby
świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym,
odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.
Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie
wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka.
Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa JEgo
posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego moc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy
zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać (Youcat, 203).

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie
Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza
liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla
archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi
polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec
Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla
wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny
30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego
Kościoła.Inspiracją dla ustanowienia tego święta było
pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus
powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu
tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce
święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób
przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego
odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze
odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.
Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz.
1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.
Istotą nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia jest postawa ufności wobec Pana Boga, która
jest biblijną postawą wiary, zawierzenia Bogu, co w praktyce oznacza pełnienie Jego woli
zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu,
błogosławieństwach i radach ewangelicznych, czy też w
rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Drugim
istotnym warunkiem tego nabożeństwa jest postawa
miłosierdzia wobec bliźnich, która sprawia, że
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie jest tylko
dewocją, ale wymaga kształtowania w sobie
ewangelicznej postawy czynnej miłości wobec ludzi.
Dopiero na tym fundamencie – ufności wobec Boga i
miłosierdzia względem bliźnich – wznoszą się nowe
formy kultu, które Pan Jezus przekazał Siostrze
Faustynie. Należą do nich:
 obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie,
 święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy,
 Koronka do Miłosierdzia Bożego,
 Godzina Miłosierdzia g. 15.00



i szerzenie czci Miłosierdzia.

