Polska Wspólnota

Informacje

przy Parafii św. Anny w Kopenhadze

liturgiczno-duszpasterskie

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA
Kolor biały
SŁOWO BOŻE

(J 13, 31-33a. 34-35)
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus
powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz
uwielbiony, a w Nim został Bóg
uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w
sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci,
jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie
Mnie szukać, ale - jak to Żydom
powiedziałem, tak i teraz wam mówię dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję
wam przykazanie nowe, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali”.

19 maja 2019

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 2018/2019

OGŁOSZENIA
1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie
wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba
wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie
w słowach Mistrza. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie sie próba dzieci przed I
Komunią Św.
2. Trwają nabożeństwa majowe w każdą środę o godz. 1830. Zapraszam
szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli...
3. Przypomnę tylko, że Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy jest w
każdą niedzielę 15 min przed Mszą Św. Piszmy podziękowania i prośby do Matki
Bożej...
4. Za tydzień pielgrzymka do Åsebakken szczegóły na plakacie w przedsionku
kościoła oraz na stronie internetowej. Kto się nie uda na pielgrzymkę, Mszę Św. w
naszej parafii jak w każdą niedzielę: w naszym kościele o 12 00 i u Św. Antoniego o
1730, nie będzie Mszy Św. po polsku u Św. Mikołaja.
5. Pamiętajmy, że 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Żeby wziąć udział w głosowaniu trzeba się zarejstrować na stronie Ambasady.
Rejestracja
trwa
do
23
maja.
Strona
do
rejestracji:
https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja podana jest w przedsionku kościoła,
w naszej gazetce i na stronie internetowaej.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


24 V – Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych, Dzień modlitwy za Kościół
w Chinach.

KALENDARIUM LITURGICZNE
Niedziela
19 V 2019
20 V 2019
21 V 2019
22 V 2019
23 V 2019
24 V 2019
25 V 2019

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA „C” – 19 V 2019
Dz 14, 21b-27); (Ps 145); (Ap 21, 1-5a); (J 13, 34); (J 13, 31-33a. 34-35);
(Dz 14,5-18); (Ps 115,1-4.15-16); (J 14,26); (J 14,21-26);
(Dz 14,19-28); (Ps 145,10-13.21); (J 3,15); (J 14,27-31a);
(Dz 15,1-6); (Ps 122,1-2.4-5); (J 15,4.5b); (J 15,1-8);
(Dz 15,7-21); (Ps 96,1-3.10); (J 10,27); (J 15,9-11);
(Dz 15,22-31); (Ps 57,8-12); (J 15,15b); (J 15,12-17);
(Dz 16,1-10); (Ps 100,1-5); (Kol 3,1); (J 15,18-21);

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 12. 05. 2019
Grupa polska 5662,50 dkk
Grupa duńska 3065,00 dkk
Grupa angielska 3625,50 dkk
Dziękujemy za ofiarność.
MOBILE PAY 2765 1069
Saint Anne Parish

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.
8 .06.2019 r. g.11.00

ROCZNICA KOMUNII ŚW.
16.08.2019 r. g.12.00
BOŻE CIAŁO 20.08.2019 r. g.18.30

Początkowo maj nie był jedynym i najważniejszym miesiącem poświęconym Maryi. Wszystko zmieniło się na
przełomie XIII i XIV w., gdy król hiszpański Alfons X zaproponował, aby maj w sposób szczególny poświęcić
właśnie Matce Bożej. Król zalecał, by wieczorami gromadzić się i modlić przy figurze Maryi. Kolejnym ważnym
propagatorem nabożeństwa majowego był bł. Henryk Suzo, przyjaciel mistyków. Historia podaje, że ten
błogosławiony dominikanin sam zbierał kwiaty i składał je na ołtarzu, a na głowę Najświętszej Dziewicy
zakładał koronę z róż. Wszystko na znak wielkiej miłości, jaką darzył Maryję. Nabożeństwo majowe szybko się
rozpowszechniało. Do tego stopnia, że w XV w. praktykowano je już w Hiszpanii, Portugalii, Nadrenii, Ameryce
Środkowej oraz w Italii.
Ważnym punktem w historii nabożeństwa jest wydane w 1549 r. przez Wolfganga Seidla dzieło pt. „Maj
duchowy”. To właśnie na łamach tej publikacji po raz pierwszy maj nazwano oficjalnie „miesiącem Maryi”.
Niezwykle istotną rolę w rozwoju nabożeństwa odegrali dwaj jezuici: o. Ansolani oraz o. Hannibal Dionisi.
Pierwszy z nich jest uważany za autora współczesnej jego formy, jako pierwszy po zakończonej modlitwie
błogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Drugi z jezuitów, o. Hannibal Dionisi zebrał i
usystematyzował wszystkie objawy kultu do Najświętszej Panny, a następnie wydał publikację pt. „Miesiąc
Maryi”, która w ciągu pierwszych 70 lat doczekała się aż 18 wydań. O. Dionisi zalecał w swoim dziele, aby w
maju „zdobić kwiatami ołtarze Matki Bożej, codziennie gromadzić się na wspólnej modlitwie, każdego dnia
poświęcić Matce Bożej jakieś duchowe wyrzeczenie, a także przeczytać i zastanowić się nad rozważaniami z
życia Maryi”.

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

