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KOMENTARZ DO EWANGELII

(Łk 9,51-62)
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego
świata, postanowił udać się do Jerozolimy i
wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w
drogę i przyszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt.
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do
Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan
rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby
ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On
odwróciwszy się zabronił im. I udali się do
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś
powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą,
dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu
odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki
powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma
miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do
innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś
odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść
i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś
królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie,
chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw
pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu
odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do
pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do

Jezus wzywa do pojścia za
nim. Zdarza się, że ludzie których
On fascynuje, pytają o warunki,
które trzeba spełnić, by należeć do
grona Jego uczniów. Okazuje się,
że nie są takie łatwe. Trzeba
prowadzić życie bez zabezpieczeń i
gwarancji. Kto chce pójść za Nim
jako uczeń, musi być zawsze do
Jego dyspozycji. Jezus piętnuje
wszelką postawę opieszałości,
wzywając do posłuszeństwa i
wielkoduszności względem
powołującego. Niech z naszych
serc popłynie pieśń dziękczynna
Bogu Ojcu za dar Jego Syna, który
przez swe zmartwychwstanie
obdarzył nas nowym życiem.
„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła
w Polsce 2018/2019

królestwa Bożego”.

Uwaga !!!
Od lipca Msze święte w Kościele św. Antoniego na Brønshøj
sprawowane będą o godzinę później, to znaczy o 18. 30.
Możliwość spowiedzi od godz. 18.00.

OGŁOSZENIA
1. Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade
wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej
perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.
2. Rozpoczynamy czas wakacji szkolnych i urlopów. Dobry wypoczynek, czas spędzony z
najbliższymi i poświęcony Panu Bogu pomogą nam odkrywać nowy sens codziennych spraw.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i wypoczywającym na urlopach życzymy bezpiecznych i
ubogacających dni.
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek Msza święta
wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy o godz. 18.30. Tradycyjnie
możliwość spowiedzi od 17.45. W tym dniu przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych.
Jest to dawne wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Będziemy szczególnie modlili
się za naszych chorych parafian podczas Mszy Świętej o godz. 18. 30, po Mszy Św. całonocne
czuwanie.
4. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego
Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa
Pana, którą możemy odnaleźć w modlitewnikach lub w internecie.
5. Sobotnia Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18. 30. Po Mszy św.
Modlitwa różańcowa.
7. Od miesiąca lipca Msze święte w Kościele św. Antoniego na Brønshøj sprawowane będą
o godzinę później, to znaczy o 18. 30. Możliwość spowiedzi od godz. 18.00
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 3 VII – św. Tomasz Apostoł, zwany Didymos, o przydomku „niewierny”, patron Indii i Portugalii,
 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, misjonarka, założycielka Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, zasłużona w walce z niewolnictwem w Afryce zyskała mino „Matki
Afryki”.

KALENDARIUM LITURGICZNE
Niedziela
30 VI 2019
01 VII 2019
02 VII 2019
03 VII 2019
04 VII 2019
05 VII 2019
06 VII 2019

13. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” –30 VI 2019
(1 Krl 19,16b.19-21); (Ps 16,1-2.5.7-11); (Ga 5,1.13-18); (1 Sm 3,9; J 6,68b); (Łk 9,51-62);
(Rdz 18,16-33); (Ps 103,1-4.8-11); Aklamacja (Ps 95,8ab); (Mt 8,18-22);
(Rdz 19,15-29); (Ps 26,2-3.9-12); Aklamacja (Ps 130,5); (Mt 8,23-27);
(Ef 2,19-22); (Ps 117,1-2); Aklamacja (J 20,29); (J 20,24-29);
(Rdz 22,1-19); (Ps 116,1-6.8-9); Aklamacja (2 Kor 5,19); (Mt 9,1-8);
(Rdz 23,1-4.19.24,1-8.10.48.59.62-67); (Ps 106,1-5); Aklamacja (Mt 9,12b.13b); (Mt 9,9-13);
(Rdz 27,1-5.15-29); (Ps 135,1-6); Aklamacja (Jk 1,18); (Mt 9,14-17);

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 18.30; 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

KOLEKTA 23. 06. 2019
Grupa polska 6281,00 dkk
Grupa duńska 4611,00 dkk + Boże Ciało
Grupa angielska 3465,00 dkk
MARIA LYS 793,50 DKK
Dziękujemy za ofiarność.
MOBILE PAY 2765 1069

Zapisy
BIERZMOWANIE
O. Proboszcz wpodlach@wp.pl
PIERWSZA KOMUNIA ŚW.
katechezakopenhaga@gmail.com

W imieniu Ojca Sławka składamy podziękowanie dla wszystkich wiernych Parafii
św. Anny, którzy przygotowali uroczystość pożegnania w minioną niedzielę.
Za modlitwę, życzliwość i dar serca
ogromne dzięki.
Niech Bóg wszystkim błogosławi.
Szczęść Boże.

TROCHĘ O PIERWSZYM PIĄTKU...
Otóż praktyka Pierwszych Piątków Miesiąca kojarzy się bardziej ze spowiedzią,
Sakramentem Pokuty a tymczasem sens Pierwszych Piątków polega na przyjęciu
Komunii św. Wynagradzającej. To jest istota tego nabożeństwa objawiona św.
Małgorzacie Marii Alacoque przez samego Jezusa Zbawiciela. A skojarzenie ze
spowiedzią jest reminiscencją niegdysiejszego poglądu, że tylko po spowiedzi i
tylko jeden lub niewiele razy można przyjąć Komunie św. Zrodził się pewien
mechanizm życia religijnego - spowiedź i najlepiej w ten sam dzień Komunia św. i
potem długo, długo nic, aż do następnej spowiedzi. Mechanizm ten wypacza
zarówno Sakrament Pokuty jak i Eucharystię. Na czym to wypaczenie polega. Otóż
spowiedź zakłada poprawę i radykalną zmianę życia - to jest jeden z warunków. Nie
dokonuje się on przez kolejną spowiedź, ale przez pracę nad sobą. Istota
nawrócenia nie tkwi w bardzo częstych spowiedziach, ale w rzetelnej, popartej
łaską Boga pracy nad sobą i otwarciem na działanie Zbawiciela.
Tak szczerze mówiąc, jeśli staniemy na realnym gruncie naszego przygotowania do przyjęcia Chrystusa, to żaden człowiek nie jest godny Eucharystii.
Przyjmujemy ją tylko na zasadzie łaski Bożej zaledwie przygotowując serca na jej
przyjęcie. Bo jak twierdzi św. Jan Apostoł - jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu jest kłamcą. Dokładnie to samo powtarza sumienie. Eucharystia zaś to nie obrzęd
potwierdzający czystość serca i sumienia, tylko obecność Boga w sercu. A jeśli Bóg
jest w nas i z nami, któż przeciwko nam? Oczywiście jest bardzo ścisłe powiązanie
obu Sakramentów, ale nie jest ono mechaniczne. Nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób
nastąpiło przesunięcie akcentu nabożeństwa Pierwszych Piątków Miesiąca z
Komunii św, na spowiedź. Na pewno jednak sprawą świadomego chrześcijaństwa
jest przywrócenie właściwych proporcji i przyjęcie objawienie Chrystusa takim,
jakie zostało przekazane.
Tak, więc nie sama spowiedź konkretnie w Pierwszy Piątek Miesiąca jest celem
tego nabożeństwa, ale przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Spowiedź może być
w każdy inny dzień, stanowiąc przygotowanie do przyjęcie Chrystusa, i trzeba
powiedzieć jeszcze coś - nie jest Pierwszym Piątkiem Miesiąca spowiedź, nawet
podpis na karteczce i do domu bez udziału we Mszy św., i przyjęciu Komunii św.
Niestety tak robią dzieci często też dorośli - można to zaobserwować w każdym
kościele. Trzeba położyć akcent na przyjęcie Komunii św., a spowiedź pokazać
jako środek do godnego przyjęcia Chrystusa, a nie cel sam w sobie.
Dlaczego Pierwsze Piątki? Otóż są dwa powody takiej praktyki. Pierwszy to
objawienie, jakiego udzielił sam Zbawiciela s. Małgorzacie Marii Alacoque w roku
1674 i przekazane obietnice, o których pisaliśmy tydzień temu.

