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4. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
DOBREGO PASTERZA 

12 maja 2019 

SŁOWO BOŻE 
 
 

(J 10,27-30)  
 
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 
i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one 
na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy 
od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać 
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy”. 
 
 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

  

Pragnieniem Boga jest 

obdarzenie darem życia 

wiecznego wszystkich ludzi 

(por. pierwsze czytanie).  
To Boże pragnienie staje 

się rzeczywistością w tu i teraz 

liturgii dla każdego, kto uwierzy 

tej woli Bożej objawionej w 

Jego słowie. Taki wierzący 

zostaje napełniony radością, 

weselem i Duchem Świętym 

(czyli otrzymuje dar życia 

wiecznego). Warto zauważyć 

wyraźną nierozłączność radości 

i Ducha Świętego, które w 

Piśmie Świętym bardzo często 

występują razem.  

 

„W mocy Bożego Ducha” 

 Program duszpasterski Kościoła w 

Polsce 2018/201 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

OGŁOSZENIA 

1. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – 
gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego. Troskę 

o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach 

majowych i osobistą modlitwę.  
 

2. Jutro 13 maja wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Zapraszam na 

Mszę Św. o godz. 1830, po Niej nabożeństwo fatimskie, które jest odpowiedzią na 
dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za 

grzeszników.  

 
3. W środę 15 maja również zapraszam na Mszę Św. o Miłosierdziu Bożym o godz. 

1830 z racji 3 środy miesiąca, po niej nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. 
 

4. 26 maja jest organizowana pielgrzymka do Åsebakken, szczegóły na plakacie w 

przedsionku koscioła oraz na stronie internetowej. 
 

5. Również w niedziele – 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu 

Europejskiego. Proszę, nie zapomnijmy o tym obywatelskim obowiązku. Jeśli nie 
będziemy w tym dniu w Polsce, możemy głosować tutaj, po wcześniejszym 

zarejestrowaniu się w systemie elektronicznej rejestracji wyborców. Żeby się 

zarejestrować trzeba usiąść przed komputerem, przygotować swój numer PESEL 
oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty - jeśli głosujemy na polskich 

kandydatów. Strona do rejestracji: https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 14 V – św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, wybrany do grona Apostołów, męczennik, 

 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski jezuita, misjonarz wśród prawosławnych, zamęczony przez 

kozaków, patron Polski. 

KALENDARIUM LITURGICZNE  

 

 

Niedziela 4. NIEDZIELA WIELKANOCNA „C” – 12 V 2019 

12 V 2019 Dz 13,14.43-52); (Ps 100,1-2.3,4b-5ab); (Ap 7,9.14b-I7);  (J 10,14); (J 10,27-30); 

13 V 2019 Dz 11,1-18); (Ps 42,2-3; Ps 43,3-4); (J 10,14); (J 10, 1-10);  

14 V 2019 (Dz 1,15-17.20-26); (Ps 113,1-8); (J 15,16); (J 15,9-17);  

15 V 2019 (Dz 12,24-13,5a); (Ps 67,2-6.8);  (J 8,12b); (J 12,44-50);  

16 V 2019 Ap 12,10-12a); (Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9); (1 Kor 1,10-13.17-18);(J 17,19); (J 17,20-26);  

17 V 2019 (Dz 13,26-33); (Ps 2,6-11);  (J 14,6); (J 14,1-6);  

18 V 2019 (Dz 13,44-52); (Ps 98,1-4); (J 6.63b,68b); (J 14,7-14);  

https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyba każdemu z nas miesiąc maj kojarzy się z nadzwyczaj piękną, słoneczną pogodą, 

rozkwitającymi kwiatami, a także, coraz częściej, długim weekendem majowym. Ale jest 

jeszcze jedna charakterystyczna cecha tego wiosennego miesiąca - nabożeństwo do Matki 

Bożej. 

 Ten jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku jest w całości poświęcony Maryi. Odradzająca 

się natura, piękna zieleń, kwiaty i ciepłe słońce starają się choć w minimalnym stopniu 

odzwierciedlić piękno Matki Kościoła, która właśnie w maju w sposób szczególny obdarza 

wiernych nieocenionymi łaskami. Historia nabożeństwa do Matki Bożej sięga V wieku, gdy 

w Kościele Wschodnim wierni gromadzili się wspólnie, aby oddać cześć Bogarodzicy. 

Wówczas gorącym orędownikiem i apostołem nowego nabożeństwa był św. Cyryl 

Aleksandryjski, obrońca Boskiego Macierzyństwa Maryi. Ciąg dalszy za tydzień. 

 

 

KOLEKTA 5. 05. 2019 
Grupa polska    6.217 dkk 
Grupa duńska 5647,50 dkk 
Grupa angielska 3282,50 dkk 
Maria lys 1548,50 dkk 

Dziękujemy za ofiarność. 
MOBILE PAY    2765 1069 

Saint Anne Parish 

 
 

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE  
W każdą środę  

g. 18.30 
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mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:slarom@wp.pl
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PIELGRZYMKA do  Vor Frue  

w Åsebakken 

 
26 maja 2019 

 
Tegoroczna pielgrzymka do Aasebakken 

odbywa się pod hasłem: Niech się nie 

trwoży serce wasze ani się lęka! 
 (Ew. Jana 14, 27b) 

 

Program: 
 

g. 09.15: przejście przez las Rude. 

Począwszy od Rudersdalsvej 41, 2840 

Holte (zajmuje około 1/2 godziny) 

g. 10.30: Możliwość spowiedzi (po 

duńsku, polsku, angielsku 

g. 11.30: Msza święta Vor Frue Kloster, Høsterkøbvej 

3, 3460 Birkerød 

g. 12:00 Pauza. Możliwość spożywania posiłków, 

spotkań towarzyskich i zabawy. Sprzedaż 

wietnamskiego jedzenia, kawy i wody u harcerzy. 

Poznaj DUK i inne katolickie organizacje dla 

świeckich. 

g. 15.00: nabożeństwo majowe 

g. 15.45: Zakończenie 
 


