
 

Polska Wspólnota 
przy Parafii św. Anny w Kopenhadze 

Informacje 
liturgiczno-duszpasterskie 

12. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,  
kolor zielony 

23. czerwca 2019 

SŁOWO BOŻE 
 
 

(Łk 9,18-24)  
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim 
uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za 
kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: 
”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni 
mówią, że któryś z dawnych proroków 
zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo 
Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za 
Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i 
napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I 
dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: 
będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie 
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. 
Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 

ten je zachowa”.  

 

 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 

 

W Ewangeli dzisiejszej słyszeliśmy 

wyznanie św. Piotra, że Jezus jest 

obiecanym Mesjaszem. Chrystus 

poleca swoim uczniom, aby nie 

mówili „o tym nikomu”, ponieważ 

nic nie może utrudnić drogi na 

krzyż. Następnie uzupełnia 

wyznanie Piotra szokującymi 

apostołów słowami: Mesjasz musi 

„wiele wycierpieć”, będzie zabity i 

zmartwychwstanie trzeciego dnia. 

Objawiają one prawdę, że życie w 

pełni doskonałe, posłuszne woli 

Bożej doświadcza cierpienia, 

odrzucenia i śmierci, ale 

doświadcza także 

zmartwychwstania do życia które 

już nie zna śmierci. Niech te słowa 

kierują także naszym codziennym 

postępowaniem. 

 

 „W mocy Bożego Ducha” 

Program duszpasterski Kościoła 

w Polsce 2018/2019 
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OGŁOSZENIA 

1. Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w 

klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który 

pozostał z nami pod postaciami chleba i wina.  

  

2. Bieżący tydzień obfituje w uroczystości liturgiczne. Jutro przypada uroczystość Narodzenia 

Świętego Jana Chrzciciela. 

   

3. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza Święta tego dnia 

w języku polskim o godz. 18.30. Z inicjatywy św. Jana Pawła II jest to Światowy Dzień 

Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Wszystkich, a zwłaszcza posługujących w naszej parafii 

księży polecamy modlitwom parafian.  

 

4. Z kolei w sobotę obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

 

5. Ostatnie Nabożeństwo Czerwcowe w środę o godz. 18.30 

 

6. Trwają zapisy na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w języku polskim. S. Dorota 

przyjmuje zapisy na katechizację dla dzieci na przyszły rok szkolny. Więcej szczegółów na 

www.polskamisjakatolicka.dk 

 

  

7. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną myślą i darem modlitwy. 

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

24 VI – narodzenie św. Jana Chrzciciela,  

29 VI  – święci Piotr i Paweł (I w.), Apostołowie, męczennicy. 

 
 
 
 
 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

 

 

Niedziela 12. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 23 VI 2019 

23 VI 2019 (Za 12,10-11;13,1 ); (Ps 63,2.3-4.5-6.8-9); (Ga 3,26-29); (Łk 9,23)); (Łk 9,18-24);  

24 VI 2019 (Iz 49,1-6); (Ps 139,1-3.13-15); (Dz 13,22-26); (Łk 1,76); (Łk 1,57-66.80);  

25 VI 2019 (Rdz 13,2.5-18); (Ps 15,1-5); Aklamacja (Ps 25,4b.5); (Mt 7,6.12-14);  

26 VI 2019 (Rdz 15,1-12.17-18); (Ps 105,1-4.6-9); Aklamacja (J 15,4.5b); (Mt 7,15-20);  

27 VI 2019 (Rdz 16,1-12.15-16); (Ps 106,1-5); Aklamacja (1P 1,25); (Mt 7,21-29);  

28 VI 2019 (Ez 34,11-16); (Ps 23,1-2ab.2c-3.4.5.6); (Rz 5,5b-11); (J 10,14); (Łk 15,3-7);  

29 VI 2019 (Dz 12,1-11); (Ps 34,2-9); (2 Tm 4,6-9.17-18); (Mt 16,18); (Mt 16,13-19);  



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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona 

w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-

Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu 

Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce 

tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, 

zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić 

ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je 

symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała 

pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej 

uczennicy mojego Serca”. 

Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie 

swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To 

nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla 

ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał 

czci także wizerunków swojego Serca. 

KOLEKTA 16. 06. 2019 
Grupa polska    5399,50 dkk 
Grupa duńska 2357,50 dkk  
Grupa angielska 2903,00 dkk 
MARIA LYS 704,50 DKK 

Dziękujemy za ofiarność. 
MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

Zapisy  

BIERZMOWANIE  

O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 

katechezakopenhaga@gmail.com 
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W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia 

Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami 

pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje 

Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i 

Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu 

grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed 

pierwszym piątkiem miesiąca odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu 

(tzw. godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana 

w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką. 

Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie 

objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego 

Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak 

bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania 

im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, 

nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie 

Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie 

mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był 

odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię 

i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje 

wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się 

do jej rozszerzenia”. 

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, 

dotyczących czcicieli Jego Serca: 

1.       Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 

2.       Ustalę pokój w ich rodzinach. 

3.       Będę ich pocieszał w utrapieniach. 

4.       Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę 

śmierci. 

5.       Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 

6.       Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean 

miłosierdzia. 

7.       Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8.       Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 

9.       Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 

10.     Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu 

moim. 

11.     Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 

12.     W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą 

komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji 

wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez 

Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.. 

 

MSZA ŚWIĘTA  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA 28 czerwca 2019 piątek g. 18.30 kościół św. Anny. 


