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NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
biały
SŁOWO BOŻE
(J

16. czerwca 2019

16,12-15)
Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze
wiele mam wam do powiedzenia, ale
teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi
was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek
słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem,
że z mojego bierze i wam objawi”.

KOMENTARZ DO EWANGELII

„Otrzymane duchowe dary
umożliwiają rozpoznanie zadań oraz
obszarów zaangażowania, wśród
których na pierwsze miejsce wybija
się Kościół jako wspólnota
„napełniona Duchem Świętym” (por.
Dz 2, 1-4). Konstytucja dogmatyczna o
Kościele zachęca nas do podjęcia
tematu uczestnictwa bierzmowanych
w życiu Trójcy Świętej, do głębszej
refleksji nad wspólnotowym
wymiarem ludzkiego życia, jak
również do wypracowania
duszpasterskich pomocy koniecznych
w procesie odnajdywania własnego
miejsca w Kościele. Czymś bardzo
zasadniczym staje się również
realizacja powołania „uczniamisjonarza”, czyli przyjęcie
Chrystusowego wezwania do
chrześcijańskiego świadectwa. Treści
drugiego roku realizacji Programu
Duszpasterskiego mają więc
doprowadzić wiernych do poznania
Kościoła w zupełnie nowym – być
może nieznanym jeszcze – świetle” –
podkreśla ks. Krystian Piechaczek z
Komisji Duszpasterskiej.
„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła
w Polsce 2018/2019

OGŁOSZENIA
1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość
przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu,
czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz
szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.
2. Ostatnie Nabożeństwo Czerwcowe w kościele Sw. Anny w środę o godz. 18.30.
Zapraszam, zwłaszcza tych, którzy jeszcze ani razu nie byli na „Nabożeństwie
Czerwcowym”
3. W czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy oddawać
cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msza Święta
w Boże Ciało (w trzech językach) będzie sprawowana o godz. 18.30. Po Mszy Świętej
wyjdziemy w procesji, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod
postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach
będziemy rozważali słowo Boże. Procesję zakończy udzielenie błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Czynny udział w procesji Bożego
Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. Wszystki dzieci
pierwszokomunijne, rocznicowe, ministranci za zaproszeni. „Do każdego więc, który się
przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w
niebie” – powiedział Pan Jezus. W zakrystii jest lista, na którą można się wpisywać, aby
pomóc w przygotowaniu tej procesji. Potrzebni są chetni do przypilnowania ołtarzy,
chetni do baldachimu, feretronu, nagłośnienia, do kierowania ruchem.
4. Przypominam, o zapisywaniu się na przygotowanie się do Bierzmowania w języku
polskim. S. Dorota już przyjmuje zapisy na katechezę dla dzieci na przyszły roku
szkolny.
5. W przyszłą niedzielę 23 czerwca na Mszy św. o godz 12.00 żegnać będziemy O.
Sławomira Romanowskiego, dziękując mu za Jego trzyletnią posługę duszpaterską
wśród Polaków w Kopenhadze, po Mszy św. recepcja na dużej Sali pod kościołem. Po
mszy świętej będzie można złożyć ofiarę do koszyka wyrażając swoją wdzięczność za
posługę Ojca Sławka w naszej parafii.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, uczestnik powstania styczniowego, malarz,
opiekun biednych i bezdomnych,
 21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zrezygnował z kariery i bogactwa, zmarł jako kleryk jezuicki
opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie.

KALENDARIUM LITURGICZNE
Niedziela
16 VI 2019
17 VI 2019
18 VI 2019
19 VI 2019
20 VI 2019
21 VI 2019
22 VI 2019

TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ „C” – 16 VI 2019
(Prz 8,22-31); (Ps 8,4-5.6-7.8-9); (Rz 5,1-5); Aklamacja; (J 16,12-15);
(2 Kor 6,1-10); (Ps 98,1-4); Aklamacja (Ps 119,105); (Mt 5,38-42);
(2 Kor 8,1-9); (Ps 146,1-2.5-9); Aklamacja (J 13,34); (Mt 5,43-48);
(2 Kor 9,6-11); (Ps 112,1-4.9); Aklamacja (J 14,23); (Mt 6,1-6.16-18);
(Rdz 14,18-20); (Ps 110,1-2.3-4); (1 Kor 11,23-26); (J 6,51); (Łk 9,11 b-17);
(2 Kor 11,18.21b-30); (Ps 34,2-7); Aklamacja (Mt 5,3); (Mt 6,19-23);
(2 Kor 12,1-10); (Ps 34,8-13); Aklamacja (2 Kor 8,9); (Mt 6,24-34);

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

KOLEKTA 8/9/10. 06. 2019
Grupa polska 9758,00 dkk
Grupa duńska 2261,50 dkk
Grupa angielska 3718,00 dkk
MARIA LYS 858,00 DKK
Dziękujemy za ofiarność.
MOBILE PAY 2765 1069

BOŻE CIAŁO 20.06.2019 r. g.18.30
Szukamy chętnych do
przygotowania ołtarzy i
prowadzenia procesji.
Zgłoszenia do o.Proboszcza.

Msza święta dziekczynna za posługę o. Sławomira Romanowskiego
zostanie odprawiona 23.czerwca o 12.00 w kościele św. Anny.
Po mszy św. zapraszamy na recepcję, do przygotowania której serdecznie
chętnych zachęcamy. Można przynieść ciasto lub coś konkretnego na
wspólny stół, by to pożegnanie upłynęło w miłej atmosferze.
Kontakt z Lucyną i Bogdanem SOBOTA lub s. Dorota.

Znaczenie kultu Serca Jezusowego
Dokumentem kościelnym, który bodaj najbardziej komplementarnie traktuje o kulcie
Najświętszego Serca Pana Jezusa jest encyklika Piusa XII Haurietis aquas. Omawiając
teologię, znaczenie i właściwe rozumienie kultu Serca Jezusowego, warto odwołać się właśnie
do niej. Jak pisze papież, nabożeństwo to jest syntezą całej religii chrześcijańskiej. Kto je
pielęgnuje, wyznaje istotę wiary i wypełnia podstawowe obowiązki.
Jako główna racja tego kultu jest przedstawiona ściśle Boska miłość Jezusa Chrystusa.
Chodzi mianowicie o miłość, którą Słowo Wcielone posiada wspólną z Ojcem i Duchem
Świętym. Ta miłość tylko w Słowie Wcielonym z powodu unii hipostatycznej (zjednoczenia
natury Boskiej i ludzkiej w osobie Jezusa Chrystusa) objawia się przez fizyczne Serce ludzkiej
natury Chrystusa.
Dlatego też pełny przedmiot kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa obejmuje:
 Osobę Boską Chrystusa
 miłość Boską wspólną z Ojcem i Duchem
Świętym
 samą miłość Trójcy Przenajświętszej
 miłość duchową ludzką Chrystusa
 miłość uczuciową ludzką Chrystusa
 całe życie wewnętrzne Chrystusa człowieka.
Warto pamiętać, że ostatecznie kult oddawany Sercu
Pana Jezusa, jest więc czcią i uwielbieniem, jaką
oddajemy Miłości, jaką kocha nas cała Trójca Święta.
Sam Chrystus w czasie objawień udzielonych św.
Małgorzacie nadał też temu nabożeństwu kierunek wybitnie wynagradzający: ma ono
wynagradzać kochającemu Sercu Jezusa zranienia, jakich doznaje od dusz szczególnie
pogrążonych w grzechach, oraz ludzką niewdzięczność.
Powinno ono też uwrażliwiać na grzech i w imię miłości, którą Chrystus nam okazał i
okazuje, mobilizować do walki ze swymi słabościami.
Formy czci Najświętszego Serca
Obok uroczystości ku czci Najświętszego Serca istnieje jeszcze kilka ważnych i
rozpowszechnionych także w naszym kraju form kultu Serca Jezusowego. Wiele z nich zostało
przedstawionych św. Małgorzacie w czasie siedemnastowiecznych objawień. Do najbardziej
powszechnych przejawów kultu należą:
Poświęcenie w sposób szczególny Sercu Pana Jezusa całego miesiąca czerwca; w polskich
kościołach codziennie odprawiane są nabożeństwa czerwcowe, podczas których odmawiamy
litanię ku czci Najświętszego Serca.
Wizerunki Serca Pana Jezusa, które spotykamy często na ścianach domów w postaci obrazów
czy na szyjach w postaci medalików.
Poświęcanie Sercu Pana Jezusa całych państw i narodów (poświęcenie narodu polskiego NSPJ
odbyło się po raz pierwszy w roku 1921).
Obchodzenie pierwszych piątków miesiąca – Pan Jezus obiecał św. Małgorzacie, że kto przez
dziewięć kolejnych przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy
własne i rodzaju ludzkiego, ten otrzyma łaskę śmierci w stanie łaski uświęcającej, a więc
uniknie ognia wiecznego.
Odmawianie litanii do Serca Jezusowego, która powstała w XVII w. w klasztorze wizytek, a
często wraz z nią aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu – akt
ten dołączył do litanii papież Leon XIII, gdy zatwierdzał ją oficjalnie w roku 1879.

