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(Łk 17, 11-19)  
Stało się, że Jezus zmierzając do 
Jerozolimy przechodził przez pogranicze 
Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej 
wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i 
głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj 
się nad nami". Na ich widok rzekł do nich: 
"Idźcie, pokażcie się kapłanom". A gdy 
szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z 
nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił 
chwaląc Boga donośnym głosem, upadł 
na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A 
był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy 
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie 
znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do niego 
zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła". 
 

 

 Słowo Proboszcza 

        Dziesięciu trędowatych woła 

w lęku i niedoli, ale tylko jeden po 

otrzymaniu pomocy i ratunku 

wraca aby podziękować Jezusowi. 

W niebezpieczeństwie i bólu wielu 

ludzi, wiecej niż nam sie zdaje, 

wzywa „umiłowanego Boga”, ale po 

uzdrowieniu ów Bóg nie jest już 

tak umiłowany; wybawienie jest 

dla nich wszystkim, lecz 

Wybawiciel – niczym. Jezus szuka 

wdzięczności nie ze względu na 

siebie, lecz ze względu na 

obdarowanych. Wdzięcznemu 

wszystko staje się darem, 

ponieważ wie że nie zasłużył na 

żadne dobro. Niewdzieczność gasi 

wiarę i zagradza dostęp do Boga. 

Wdzięcznym pokazuje Bóg drogę 

do zbawienia. 
 

 

 

KOLEKTA 06. 10. 2019 
Grupa polska    5107,50 dkk   
Grupa duńska 1834,00 dkk 
Grupa angielska 3094,50 dkk  
MARIA LYS 835,50 dkk 

MOBILE PAY    2765 1069   
 
 

 
 

  



OGŁOSZENIA 13.10.2019 r. 

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, 
chodźmy”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze 
Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w 
dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary 
złożone wolontariuszom fundacji.  
2. Jutro obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom z naszej parafii i 
siostrom katechetkom składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w posłudze 
nauczania i wychowania młodego pokolenia. 
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w każdą środę o godz. 18.30.  
4. Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasza w 
najbliższy piątek. 
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał 
szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. 17 listopada 
będziemy gościli w naszej świątyni grupę kleryków i świeckich współpracowników misji z 
naszego seminarium w Tuchowie, którzy wspierają misje na Wschodzie. Przeprowadzimy także 
zbiórkę ofiar tej niedzieli na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła. 
6. Po Mszy świętej spotkanie pielgrzymów udających się do Meksyku i młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w bibliotece polskiej. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów 
karmelitańskich, 
16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia 
Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska, 
17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii 
18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron 
lekarzy i malarzy. 
__________________________________________________________________________ 

KALENDARZ LITURGICZNY 

Niedziela  - 28. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 13 X 2019 
13 X 2019 - (2 Krl 5, 14-17); (Ps 98 (97); (2 Tm 2, 8-13); (1 Tes 5, 18); (Łk 17, 11-19); ;  
14 X 2019 - (Rz 1, 1-7); (Ps 98 (97),1. 2-3ab. 3cd-4); Aklamacja (Ps 95, 8ab); (Łk 11, 29-32);   
15 X 2019 – Rz 1, 16-25); (Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Łk 11, 37-41);  
16 X 2019 – (Rz 2, 1-11); (Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9); Aklamacja: (J 10, 27); (Łk 11, 42-46);  
17 X 2019 - (Rz 3, 21-30a); (Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-6); Aklamacja (J 14, 6); (Łk 11, 47-54);  
18 X 2019 - (2 Tm 4, 9-17a); (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18); (J 15, 16); (Łk 10, 1-9 );  
19 X 2019 – (Rz 4, 13. 16-18); (Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43); (J 15, 26b); (Łk 12, 8-12);  

Na prośbę wiernych z parafii św. Antoniego od 6.października msza 

święta będzie odprawiana o godz. 18.00.  

Prosimy o przekazywanie tej informacji innym wiernym. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191013.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191006.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191006.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191015.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191016.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191017.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191018.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191019.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 

 
 
Dzień Papieski 
Upamiętnienie pontyfikatu 
Papieża Polaka, do którego 
została powołana Fundacja, 
dokonuje się poprzez 
organizowanie corocznego 
Dnia Papieskiego. Stanowi on 
okazję do ponownego 
odczytania papieskiego 
nauczania. Zadanie to jest 
niezwykle ważne szczególnie 
po kanonizacji Ojca Świętego. 
Obchody Dnia Papieskiego 
ukazują osobę i dzieło św. Jana 
Pawła II młodemu pokoleniu, 
które nie miało już możliwości 
osobistego spotkania Świętego 
Papieża Polaka. Dzień Papieski 
obchodzony jest każdego roku, 
w niedzielę poprzedzającą 
wybór Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. 
 
Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” została powołana 
przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:stanislawski@redemptor.pl
mailto:piotr.cssr@gmail.com
mailto:immaculata1850@gmail.com
http://www.polskamisjakatolicka.dk/


Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea 
utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła 
II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, 
głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 
1999 r. 
W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych 
ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. 
Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, 
budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II. 
 
Nagrody TOTUS TUUS 
Osoby i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana 
Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności 
człowieka, mają szansę zdobyć najważniejszą nagrodę Kościoła katolickiego w Polsce – 
Nagrodę TOTUS TUUS. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody od 2000 roku. 
Laureatami „Katolickich Nobli” są ludzie, którzy oddali się służbie prawdzie i dobru, 
wyciągający pomocną dłoń zmarginalizowanym czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, 
słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni pielęgnują i promują wartości 
chrześcijańskie – rdzeń naszej kultury i tożsamości. Nagrody TOTUS TUUS wręczane są co roku 
w wigilię Dnia Papieskiego podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. 
 
Program stypendialny 
Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia 
program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z 
niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez 
Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, 
dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 2000 młodych ludzi z całej Polski, co jest 
możliwe tylko dzięki ofiarności i dobrej woli społeczeństwa. 
 
Obozy formacyjno-integracyjne 
Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich stypendystów zrodził się w 2001 roku. Wówczas 
stypendium otrzymywało 500 stypendystów z 5 diecezji. Aktualnie, ze względu na dużą liczbę 
stypendystów, organizowane są trzy letnie obozy dla każdej z grup wiekowych: dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, dla studentów oraz dla maturzystów – 
przyszłych studentów, dla których obóz jest okazją do poznania ludzi ze swoich wspólnot 
akademickich i zdobycia informacji o mieście, w którym będą studiować i mieszkać. Obozy 
formacyjno-integracyjne stanowią integralną część programu stypendialnego. 
 

 
 


