
 

 



Polska Wspólnota 
przy Parafii św. Anny w Kopenhadze 

Informacje 
liturgiczno-duszpasterskie 

27. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,  
Kolor zielony  

6. października 
2019 

 

(Łk 17, 5-10)  
Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam 
wiary». Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiarę 
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście 
tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i 
przesadź się w morze”, a byłaby wam 
posłuszna. Kto z was, mając sługę, który 
orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z 
pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie 
powie mu raczej: „Przygotuj mi 
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż 
zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł 
i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że 
wykonał to, co mu polecono? Tak 
mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co 
wam polecono: „Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co 
powinniśmy wykonać”. 
 
 

 

 Słowo Proboszcza 

Odpowiedź Jezusa na prośbę 
Apostołów jest zachęta do 
uświadomienia sobie, jak wielkim 
darem jest żaska wiary. Nikt o 
wżasnych silach nie jest w stanie 
wyrwać drzewa z ziemi i przenieść 
go do morza. Wiara natomiast 
uzdalnia do pełnienia rzeczy po 
ludzku niemożliwych. Właśnie to 
chce nam Jezus powedzieć. Jej 
moc nie rodzi się sama. Wierzyć, 
oznacza nie budować na własnej 
sile i umiejętnościach. Wierzyć to 
znaczy powiedzieć Bogu – ufam, 
że pomożesz mi to zrobić. Zamiast 
myśleć o sobie, lepiej zaufać Bogu. 
Warto o tym pamietać. Wtedy 
wiara staje się silniejsza. Wzrasta 
zaufanie do Boga. 

 

 

 

KOLEKTA 29. 09. 2019 
Grupa polska    6216,50 dkk   
Grupa duńska 1761,50 dkk 
Grupa angielska 3799,00 dkk  
MARIA LYS 860,50 dkk 

MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

  

BIERZMOWANIE  
O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 
katechezakopenhaga@gmail.com 

mailto:wpodlach@wp.pl
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OGŁOSZENIA 06.10.2019 r. 

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym 

czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy 

i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który 

otrzymaliśmy na chrzcie św. 

2. Po Mszy św. Związek Polaków „Orzeł Biały” zaprasza na uroczystą akademię z okazji 200-

lecia urodzin Stanisława Moniuszki do dużej Sali pod Kościołem. 

3. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym 

miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki 

„Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego 

ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego 

nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i 

osobistej. 

4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych i Mszy świętej w każdą środę o 

godz. 18.30. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do 

odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie. 

5. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu 

zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób 

ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we 

wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś 

szlachetnym celu. 

6. 7. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski 

odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie chodźmy”. Tego dnia przeprowadzimy 

zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.     
8. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

• 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.  

__________________________________________________________________________ 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 

Niedziela  - 27. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 06 X 2019 
06 X 2019 - (Ha 1, 2-3; 2, 2-4); (Ps 95 (94)); (2 Tm 1, 6-8. 13-14); (1 P 1, 25); (Łk 17, 5-10);  
07 X 2019 - (Dz 1, 12-14); (Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55); Aklamacja (Łk 1, 28); (Łk 1, 26-38);  
08 X 2019 – Jon 3, 1-10); (Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 7bc-8); Aklamacja (Łk 11, 28); (Łk 10, 38-42);  
09 X 2019 – Jon 4, 1-11); (Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10); Aklamacja (Rz 8, 15); (Łk 11, 1-4);  
10 X 2019 - (Ml 3, 13-20a); (Ps 1, 1-2a. 3-4. 6); Aklamacja (Dz 16, 14b); (Łk 11, 5-13);  
11 X 2019 - Ml 3, 13-20a); (Ps 1, 1-2a. 3-4. 6); Aklamacja (Dz 16, 14b); (Łk 11, 5-13);  
12 X 2019 – Jl 1, 13-15; 2, 1-2); (Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9); Aklamacja (J 12, 31b-32); (Łk 11, 15-26);  
 

PODZIĘKOWANIE 

• Szczęść Boże chciałam podziękować za możliwość zorganizowania zbiórki pod Kościołem 
dla Liliany. Niedawno wróciliśmy z Polski a tam dużo się działo z racji operacji Liliany. 
Operacja się odbyła i wszystko się udało. Lilka będzie miało zdrową nóżkę . Udało nam się 
zebrać ponad 13 tys. koron, 400 zł i 10 euro Wszystko przekazałam mamie Lilki i w jej 
imieniu a także swoim dziękuję jeszcze raz Bóg zapłać Izabella Grupa 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191006.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191008.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191009.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191010.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191010.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191011.html#czytania


 

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 18.00; 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 

 
 
 

CZWARTEK 10.października g. 18.00  
w kaplicy zapraszamy na SPOTKANIE DLA 
CHĘTNYCH pragnących pochylać się nad 

PISMEM ŚWIĘTYM metodą LECTIO DIVINA. 
 

 

WSPÓLNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA  

w każdą środę o g. 18.30. 

 

 

Podziękowanie 
Szczęść Boże chciałam podziękować za możliwość zorganizowania zbiórki pod Kościołem 
dla Liliany. Niedawno wróciliśmy z Polski a tam dużo się działo z racji operacji Liliany. 
Operacja się odbyła i wszystko się udało. Lilka będzie miało zdrową nóżkę . Udało nam się 
zebrać ponad 13 tys. koron, 400 zł i 10 euro Wszystko przekazałam mamie Lilki i w jej 
imieniu a także swoim dziękuję jeszcze raz Bóg zapłać. Izabella Grupa 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:stanislawski@redemptor.pl
mailto:piotr.cssr@gmail.com
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