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Słowo Proboszcza

Mt 13, 16-17
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy
wasze, że słyszą. Bo zaprawdę,
powiadam wam: Wielu proroków i
sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na
co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć
to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

Kult Sw. Anny patronki naszego
kościoła, był zawsze mocno
rozpowszechniony w Danii. Swiadczą
o tym liczne kościoły i kaplice
poświęcone ku jej czci. Nasz kościół
parafialny zawsze z matczyną troską
dzieli radości i smutki wszystkich
wiernych do niego uczęszcząjcych. To
tutaj przynoszą rodzice swoje dziecko,
by dokonał się Sakrament Chrztu Sw..
Tutaj przyjmują wierni Chleb Zycia Ciało Jezusa Chrystusa. Młodzież
zostaje umocniona Duchem Swiętym.
Tutaj towarzyszymy naszym zmarłym
w ich drodze do wieczności. Tutaj
gromadzi się wspólnota parafialna na
niedzielnej i codziennej Eucharystii.
Dlatego z wdzięcznością celebrujemy
nasze święto parafialne, dziękując
Bogu za tak obfite dary, prosząc św.
Annę naszą patronkę o
wstawiennictwo za nami.
KOLEKTA 08. 09. 2019
Grupa polska 4476,00 dkk
Grupa duńska 1416,00 dkk
Grupa angielska 3977,50 dkk
MOBILE PAY 2765 1069

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św.
Cyprian (210-258), biskup,
18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski
jezuita, patron polskiej młodzieży,
20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Hasang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z
lat 1839-1867,
21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista,
świadek Chrystusa w Etiopii.

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

OGŁOSZENIA 15.09.2019 r.
1. Dzisiaj kolejna niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i
wielu świętych, polecaliśmy Panu Bogu losy naszej Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze
rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi i siostrami to, co
posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły,
promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, ale też ze
wspólnego spotkania się. W ten weekend celebrujemy coroczny Odpust ku czci Św. Anny,
przeniesiony z lipca. W związku z Odpustem dzisiaj wiele atrakcji po południu, na dużej Sali pod
kościołem. Zachęcam, zapraszam.
2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw
za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i
dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia
do wartości.
3. W środę 18 września o godz. 18.30 Msza św w języku polskim ku czci Miłosierdzia Bożego jako
trzecią środę miesiąca.
4. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentów I Komunii św. i
bierzmowania.

____________________________________________________________________________
Niedziela 24. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 15 IX 2019
15 IX 2019 - 2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 16; 1 Sm 2, 1. 4-5; Hbr 11, 1-2. 8-13; Mt 13, 16-17
16 IX 2019 - 1 Tm 2,1-8); (Ps 28,2-3.7.8-9); (J 3,16); (Łk 7,1-10);
17 IX 2019 - 1Tm 3,1-13); (Ps 101,1-2ab.2cd-3ab.5-6); (Łk 7,16); (Łk 7,11-17);
18 IX 2019 - Mdr 4,7-15); (Ps 148,1-2.11-13a.13c-14); (Mt 5,8); (Łk 2,41-52)
19 IX 2019 - 1 Tm 4,12-16); (Ps 111,7-8.9.10); (Mt 11,28); (Łk 7,36-50)
20 IX 2019 - 1 Tm 6,2c-12); (Ps 49,6-7.8-10.17-18.19-20); (Mt 11,25); (Łk 8,1-3)
21 IX 2019 - Ef 4, 1-7. 11-13); (Ps 19, 2-3. 4-5); (Mt 9, 9-13

28 pielgrzymka rodziny Radia Maryja do Częstochowy
Z ogromną wdzięcznością w sercu pragnę skierować słowa szczerych podziękowań Ojcu Proboszczowi
Wiesławowi Podlachowi, grupie Rodziny Radia Maryja, siostrom służebniczkom i Krystynie Radzimskiej za
włączenie się i wsparcie mnie w tej pielgrzymce. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja rozpoczęła się już w
sobotę 13 lipca o godzinie 18:00 mszą świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Edward Frankowski z
diecezji sandomierskiej. Już pierwsze wejście na Jasną Górę gdzie rozbrzmiewała pieśń Madonno czarna
Madonno. Czułam się szczęśliwa. Wszyscy byliśmy braćmi i siostrami w jednej Bożej rodzinie i w jednym
wspólnym łamaniu chleba. Niedziela 14 lipca 2019 roku, oficjalna msza święta rozpoczęła się o godzinie 11:00
pod hasłem Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Patronował nam Święty Jan Paweł II.
Mszę świętą odprawił biskup Ignacy Dec ze Świdnicy piękne kazanie zawierzenie i przebłaganie Matki Bożej
za znieważanie i profanacje obrazu Matki Bożej, dokonano ekspiacji. Byli obecni ważni goście między innymi
minister Mateusz Morawiecki, który wygłosił przemówienie, członkowie senatu parlamentarzyści i
parlamentarzyści europejscy oraz wiele ważnych osobistości. Szczególny szacunek należy się ojcu dyrektorowi
Tadeuszowi Rydzykowi za tyle dzieł, które mają niezwykły charyzmat łączenia Polaków. W czasie Mszy
świętej grała orkiestra Victoria z Warszawy, śpiewali artyści scen polskich. Moim pragnieniem było dziękować
Bogu za Radio Maryja spojrzeć w ten cudowny obraz Matki Bożej, być przy naszej Matce, prosić dziękować i
przepraszać. Miałam też intencje naszych sióstr i braci. Swoją pielgrzymkę traktowałam jak ogłoszenie innym
ludziom orędzie o Bogu, który jest Miłością, aby codzienne świadectwo naszej wiary nie było tylko teorią, ale
rzeczywistością idźcie na cały świat i głoście ewangelię. Ogromnie przeżyłam wspólną modlitwą koronką do
Bożego Miłosierdzia. Tego nie da się opisać, ludzie modlący to osoby Wielkiego zawierzenia.
Mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli mi i da sił do następnych pielgrzymek na Jasną Górę.
Danuta Rune

