Polska Wspólnota

Informacje

przy Parafii św. Anny w Kopenhadze

liturgiczno-duszpasterskie

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Kolor biały
SŁOWO BOŻE

2 czerwca 2019

(Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię
Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na
was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś
pozostańcie w mieście, aż będziecie
uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy
ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został
uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu
pokłon i z wielką radością wrócili do
Jerozolimy, gdzie stale przebywali w
świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

KOMENTARZ DO EWANGELII

Pan zostaje uwielbiony, a Duch
dany
Od dnia Wniebowstąpienia
rozpoczyna się nowa forma
obecności Jezusa pośród swoich
(…). Zesłanie Ducha zawsze
poprzedzone jest uwielbieniem
Jezusa: „Duch nie został jeszcze
dany, ponieważ Jezus nie został
jeszcze uwielbiony”. Uwielbiajmy
Pana!!! Jest to naturalna droga do
otrzymania
Ducha
Świętego,
którego
dar
będzie
zintensyfikowany
w
liturgii
kolejnej niedzieli – w uroczystość
Zesłania Ducha Świętego.
Wierzący zostali umocnieni
darem Ducha, który zapewnia ich o
bliskiej
obecności
zmartwychwstałego i uwielbionego
Pana. Doświadczenie tej bliskości
sprawia, że mogą oni przeżywać
swoją codzienność w postawie
„radości,
uwielbienia
i
błogosławienia Boga (…).

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła
w Polsce 2018/2019

OGŁOSZENIA
1. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich
naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w
królestwie niebieskim. Trwamy w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego.
Bezpośrednio po Mszy Św. zmiana tajemnic różańcowych i próba przed I Komunią
Św.
2. Spowiedź dzieci i rodziców odbędzie się w czwartek – 6 czerwca o godz. 1800.
3. Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawali podczas nabożeństw
czerwcowych w każdą środę o godzinie 1830 Msza Św. i nabożeństwo.
4. W tym tygodniu przypada piątek miesiąca. Zachęcamy do udziału we Mszy
Św. wynagradzającej Bożemu Sercu w piątek o godz. 18 30, po niej adoracja
przygotowana przez młodych ludzi z naszej parafii. Spowiedź piątkowa w godz.
1745.
5. Pierwsza Komunia Św. odbędzie sie w sobote – 8 czerwca o godz. 1100.
Natomiast pierwsza Rocznica Komunii Św. odbędzie się w niedzielę – 16 czerwca
o godz. 1200.
6. Jubilatów i solenizantów zawierzamy Bożemu Sercu i wstawiennictwu świętych
patronów.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
3 VI – św. Karol Lwanga (1860-1886), afrykański wódz plemienia Nagweya i
Towarzysze, męczennicy z Ugandy,
5 VI – św. Bonifacy (ok. 673-754), pierwszy biskup misyjny ludów germańskich,
męczennik czczony jako patron Niemiec,
8 VI – św. Jadwiga (1373-1399), królowa Polski z dynastii Andegawenów,
fundatorka kościołów, opiekunka studentów, założycielka fakultetu teologicznego
w Akademii Krakowskiej.

KALENDARIUM LITURGICZNE
Niedziela
02 VI 2019
03 VI 2019
04 VI 2019
05 VI 2019
06 VI 2019
07 VI 2019
08 VI 2019

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA „C” – 2 VI 2019
(Dz 1,1-11); (Ps 47,2-3.6-9); (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23); (Łk 24,46-53);
(Dz 19,1-8); (Ps 68,2-7); (Kol 3,1); (J 16,29-33);
(Dz 20,17-27); (Ps 68,10-11.20-21); (J 14,16); (J 17,1-11a);
(Dz 20,28-38); (Ps 68,29-30.33-36); (J 17,21); (J 17,11b-19);
(Dz 22,30;23,6-11); (Ps 16,1-2.5.7-11); (J 17,21); (J 17,20-26);
(Dz 25,13-21); (Ps 103,1-2.11-12.19-20); (J 14,26); (J 21,15-19);
(Dz 28,16-20.30-31); (Ps 11,4-5.7); (J 16,7.13); (J 21,20-25);

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 26. 05. 2019
Grupa polska 7206,50 dkk
Grupa duńska 735,50 dkk
Grupa angielska 3822,00 dkk
MARIA LYS 1627,50 DKK
Dziękujemy za ofiarność.
MOBILE PAY 2765 1069

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

ROCZNICA KOMUNII ŚW.
16.06.2019 r. g.12.00
BOŻE CIAŁO 20.06.2019 r. g.18.30

Pierwszy Piątek Miesiąca
7 .06. 2019 g. 18.30 msza św.,
po niej WIECZÓR UWIELBIENIA.

Pierwsze nabożeństwo czerwcowe w Polsce odprawiono 1
czerwca 1857 r. w Lublinie. W 1873 r. papież bł. Pius IX zatwierdził tę
modlitwę dla całego Kościoła powszechnego.
Podczas nabożeństwa czcimy w sposób
szczególny Najświętsze Serce Jezusowe.
Zwyczajowo nabożeństwo czerwcowe
jest odprawiane każdego dnia przez
cały miesiąc czerwiec, najczęściej
po Mszy świętej wieczornej.
Odbywa się ono przed
wystawionym Najświętszym
Sakramentem, wobec którego
odmawia się lub odśpiewuje Litanię
do Najświętszego Serca Pana
Jezusa oraz odmawia się Akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu.
Pomysł odprawiania nabożeństw
czerwcowych zrodził się w połowie
dziewiętnastego stulecia we Francji. Szybko przyjął się w będącej wówczas
pod zaborami Polsce, otwartej zawsze na głęboką ludową pobożność. Już
w dwa lata po odprawieniu pierwszego nabożeństwa w naszym kraju,
papież bł. Pius IX, w roku 1859, polecił sprawowanie tego nabożeństwa na
terenie całego terytorium Polski. Warto pamiętać, że ten błogosławiony
papież był zawsze wielkim miłośnikiem naszego kraju i obrońcą sprawy
polskiej. Czternaście lat później to nabożeństwo zostało zatwierdzone dla
całego Kościoła.
Skąd wziął się pomysł
Pomysłodawczynią nabożeństw czerwcowych była francuska siostra
zakonna Aniela de Sainte-Croix. Gdy jako młoda dziewczyna modliła się
któregoś dnia po przyjęciu Komunii świętej, w jej głowie zakiełkowała myśl:
Skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec trzeba ofiarować
Sercu Jezusowemu.
Będąc w nowicjacie, podzieliła się tą myślą ze swoją wychowawczynią i
koleżankami. Wszystkim pomysł ten wydał się bardzo logiczny. Przychylnie
do idei odnieśli się także przełożona klasztoru, a następnie biskup paryski.
Dlaczego w czerwcu dowiemy się za tydzień...

