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(J 14, 15-16. 23b-26)  
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, 
aby z wami był na zawsze. Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego, i mieszkanie u niego 
uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten 
nie zachowuje słów moich. a 
nauka, którą słyszycie, nie jest 
moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedziałem, 
przebywając wśród was. A 
Paraklet, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i 
przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem".  
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 

 
Kościół komunią w Duchu oraz 

sakramentem zjednoczenia ludzi z 

Bogiem 

 

Pięćdziesiątnica jest objawieniem 

Wielkanocy. Duch Święty scala „liczne 

języki w jeden nowy język pojmowania 

«wielkich dzieł Bożych» okazanych w 

śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa” 

(DH 56). Kościół pojmuje i przeżywa 

Wielkanoc - Pięćdziesiątnicę - między 

innymi jako źródło swojej jedności. 

Duch Święty jednoczy wierzących przy 

Chrystusie. Dokonuje się w ten sposób 

wydarzenie przeciwne w stosunku do 

tego, co się stało podczas budowy wieży 

Babel. Mamy tu z jednej strony otwarcie 

się wierzących na cały świat, a z drugiej 

zjednoczenie wszystkich narodów w 

oddawaniu chwały temu samemu Bogu. 

To właśnie jedność, której dokonuje 

Duch pośród wierzących, jawi się tutaj 

jako wątek dominujący (…). 

„Tylko Duch Święty może dodać 

nam odwagi do pokonywania kolejnych 

zakrętów historii czy rozwiązywania 

problemów społecznych, aby móc 

dotrzymać kroku nowym wyzwaniom 

dla dobra królestwa Bożego i człowieka” 

(R. Cantalamessa). 

 

 

„W mocy Bożego Ducha” 

Program duszpasterski Kościoła 

w Polsce 2018/2019 
 

  



OGŁOSZENIA 

1. Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominam jednocześnie, że 
czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do 

uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcam tych, 

którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego 
przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z 

Chrystusem w Eucharystii. 
 

2. Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy 

podczas nabożeństw czerwcowych w środy o godz. 1830. W najbliższą środę 12 
czerwca o godz. 1800 spowiedź dla dzieci rocznicowych. 

 

3. W poniedziałek – 10 czerwca obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, 

Matki Kościoła. Msza Święta w intencji papieża, Kościoła powszechnego oraz 

naszej diecezji i parafii zostanie odprawiona o godz. 1200.  

 
4. W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Msza Św. i nabożeństwo ku czci 

Matki Bożej Fatimskiej o godz. 1830. W tym dniu również obchodzimy święto 

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech udział w 
wieczornej Mszy Świętej będzie okazją do modlitwy za kapłanów, o nowych 

kapłanów oraz duchowym przygotowaniem do Uroczystości Bożego Ciała. Bardzo 

proszę, żeby się już zgłaszać, aby dobrze tę Uroczystość przygotować. (do niesienia 
baldachimu, wziąć odpowiedzialność za poszczególne ołtarze, dzieci niech zbierają 

kwiatki)... 

5. W przyszłą niedzielę uroczystość Rocznica Pierwszej Komunii Św. i 
zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.  
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 10 VI – Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, 

 11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła, nazywany 

apostołem, 

  14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), wychowawca kleryków, biskup pomocniczy gnieźnieński, 

męczennik II wojny światowej. 

KALENDARIUM LITURGICZNE  

 

Niedziela ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO „C” – 9 VI 2019 

09 VI 2019 (Dz 2,1-11); (Ps 104,1.24.29-31.34); (Rz 8, 8-17); (J 14, 15-16. 23b-26);  

10 VI 2019 ( (Rdz 3,9-15.20); (Ps 87,1-3.5-6); (Dz 1,12-14); Aklamacja (Łk 1,28); (J 2,1-11);  

11 VI 2019 (Dz 11,21b-26;13,1-3); (Ps 98,1.2-3ab.3c-4.5-6); (Mt 28,19a.20b); (Mt 10,7-13);  

12 VI 2019 (2 Kor 3,4-11); (Ps 99,5-8); Aklamacja (Ps 25,4b.5a); (Mt 5,17-19);  

13 VI 2019 (Iz 6,1-4.8); (Ps 23 (22),2-3.5.6); Aklamacja (Ez 36,25a26a); (J 17,1-2.9.14-26);  

14 VI 2019 (2 Kor 4,7-15); (Ps 116,10-11.15-18); Aklamacja (Ps 119,34); (Mt 5,27-32);  

15 VI 2019 (2 Kor 5,14-21); (Ps 103,1-2.3-4.8-9.11-12); (Ps 119,36a.29b); (Mt 5,33-37);  



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech więc wdzięczność i radość przepełnia nasze 
serca, że obchodzimy dziś święto Matki Kościoła. 
Polska czyni to jedna z pierwszych wśród narodów 
chrześcijańskich. To pierwszeństwo przyjmijmy 
jako szczególną łaskę i nagrodę za wierność i 
miłość Narodu do Maryi. Oddani w niewolę Jej 
macierzyńskiej miłości, za wolność Kościoła, mając 
poprzez całe dzieje tak liczne dowody Jej opieki i 
pomocy z ufnością przedstawiamy Matce Kościoła 
wszystkie jego potrzeby. 
W ogniach miłości Ducha Świętego, rządzącego 
Kościołem, głosimy Wam, Bracia i Siostry, radość 
bardzo wielką : Kościół ma Matkę ! Dzieci Kościoła 
mają Matkę! Wołajmy więc do Maryi: Okaż się nam 
Matką Okaż się Matką Kościoła w Ojczyźnie naszej i w 
całym świecie ! Amen. 
Jasna Góra, dnia 4 maja 1971 r. 

KOLEKTA 02. 06. 2019 
Grupa polska    5684,00 dkk 
Grupa duńska 5697,00 dkk (30.05 i 2.06.) 
Grupa angielska 4212,00 dkk 
MARIA LYS 1802,50 DKK 

Dziękujemy za ofiarność. 
MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

ROCZNICA KOMUNII ŚW. 

16.06.2019 r. g.12.00 

Spowiedź dla dzieci 12.06. g. 18.00 

Po mszy św. próba 

BOŻE CIAŁO 20.06.2019 r. g.18.30 
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Dlaczego w czerwcu 
 

Rzecz jasna za tym, że właśnie czerwiec powinien stać się miesiącem Serca Jezusowego, 
przemawiały również inne przesłanki, nie tylko ta, że następuje on po miesiącu maryjnym. 

To właśnie w czerwcu 1675 doszło do najważniejszego z 
czterech wielkich objawień, które otrzymała św. Małgorzata 

Maria Alacoque. Pan Jezus powiedział wtedy do niej: 
Oto Serce, które tak ogromnie umiłowało ludzi, że niczego 

nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla 
okazania im Swej miłości, a jednak w zamian za to doznaje 

od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, 
nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, 

jakie Mi oddają w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej 
boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca 

służbie Mojej szczególniej poświęcone. 
Był to więc doskonały miesiąc na nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu tak liczne zniewagi. 
Niemal zawsze w czerwcu przypada też Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół 
obchodził ją w piątek po zakończeniu oktawy Bożego Ciała. W tym roku przypada 28.czerwca. 

Za tydzień cos więcej o Znaczeniu kultu Serca Jezusowego . 

http://dziennikparafialny.pl/2012/uroczystosc-najswietszego-serca-pana-jezusa/

