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(Łk 18, 9-14)  
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w 
siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a 
drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się 
modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 
nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w 
piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do 
domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się uniża, będzie wywyższony". 

 

 

 Słowo Proboszcza 
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony” (Łk 18, 14). 
 Krótko i na temat mówi Pan Jezus w 
zakończeniu dzisiejszej Ewangelii. Te 
słowa kojarzą mi się ze starym i 
pewnie wszystkim dobrze znanym 
żartem. Umarł ksiądz i kierowca 
autobusu. Obaj idą przed drzwi nieba i 
otwiera im św. Piotr. Ksiądz pcha się 
przodem i z taką pewnością siebie 
próbuje przekroczyć próg raju. 
Zatrzymuje go jednak św. Piotr i mówi: 
Dokąd to? Proszę poczekać. Oburzony 
ksiądz odpowiada: Jak to poczekać? 
Przecież jestem księdzem. Niebo mi się 
należy od zaraz. Całe życie służyłem 
Bogu, głosiłem kazania… Mówi św. 
Piotr: No właśnie. Proszę księdza, 
chodzi o te kazania. Dlatego proszę 
łaskawie przepuścić pana kierowcę. 
Dlaczego? – pyta oburzony ksiądz. 
Odpowiada św. Piotr: Ponieważ, gdy 
ksiądz głosił te swoje kazania, 
wówczas wszyscy w kościele spali. 
Natomiast, gdy kierowca wykonywał 
swoją pracę, czyli prowadził autobus, 
wtedy wszyscy pasażerowie się 
modlili. 
 

KOLEKTA 20. 10. 2019 
Grupa polska    4663,00 dkk   
Grupa duńska 1934,50 dkk 
Grupa angielska 4020,00 dkk  

MARIA LYS 389 dkk 

MOBILE PAY    2765 1069 
 

 

  



 

OGŁOSZENIA 27.10.2019 r. 

1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój 
finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy 
nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za 
zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.  
2. Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku nabożeństwie różańcowym w środę o godz. 
18.30, ktory bedzie prowadzic wspolnota BETANIA. 
3. Prosimy o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które można zabrać, 
wychodząc ze świątyni. Nabożeństwa wypominkowe w każdą niedzielę listopada pół godziny 
przed mszą św.  o godz. 11.30. 
4. Czcicielom Serca Bożego przypominamy o piątkowej Komunii św. wynagradzającej za 
grzechy. Okazja do spowiedzi od 17.45. 
5. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Święta o godz 18. 30. 
Nabożeństwo w intencji zmarłych połączone z procesją i modlitwą różańcową zostanie 
odprawione na cmentarzu Sundby w niedzielę 3-go listopada o godz. 14.30.  
6. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza Święta o godz. 18. 30  
7. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W 
dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za 
zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie 
łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., 
pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Wierzę w Boga).  
8. Po mszy św. Spotkanie bierzmowanych w bibliotece. 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie, 
1 XI – wszyscy święci Pańscy. 

__________________________________________________________________________ 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 

Niedziela  - 30. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 27 X 2019 
27 X 2019 - (Syr 35, 12-14. 16-18); (Ps 34 ); (2 Tm 4, 6-9. 16-18);  (2 Kor 5, 19); (Łk 18, 9-14); ;  
28 X 2019 - (Ef 2, 19-22); (Ps 19, 2-5); Aklamacja; (Łk 6, 12-19);  
29 X 2019 – Rz 8, 18-25); (Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6);  (Mt 11, 25); (Łk 13, 18-21);  
30 X 2019 – (Rz 8, 26-30); (Ps 13 (12), 4-5. 6); Aklamacja (2 Tes 2, 14); (Łk 13, 22-30);  
31 X 2019 - Rz 8, 31b-39); (Ps 109 (108), 21-22. 26-27. 30-31);  (Łk 19, 38); (Łk 13, 31-35);  
01 XI 2019 - (Ap 7, 2-4. 9-14); (Ps 24,1-6); (1 J 3, 1-3); (Mt 11,28); (Mt 5,1-12a);  
02 XI 2019 – (Hi 19, 1. 23-27a); (Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14); (1 Kor 15, 20-24a. 25-28); (Ap 1, 5-6); 
(Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a);  
 
 
 
 
 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191027.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191027.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191029.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191030.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191031.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191101.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191102.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191102.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 

 
 

Pielgrzymka do 

 Ziemi Świętej i Jordanii  
12 - 22 maja 2020 r.  

w j.angielskim.  
Koszt 1400 USD.  

Więcej info u o. Piotra tel. 5028 9315. 
 
 

1. listopada piątek msza św. g.18.30 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 

2.listopada sobota g. 18.30 
DZIEŃ WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  

 

3.listopada  niedziela g. 14.30. 
PROCESJA NA CMENTARZU 

  
Wypominki odczytywane w niedziele listopada przed mszą św. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
 

Niedziela 3. Listopada  
 
09:30Przygotowanie Procesji światła z dziećmi na dużej sali 
10.00 Msza św. Po duńsku 
      Wszystkich zachęcamy do zabrania świeczek 
11:00-12:30:   Święto na dużej Sali  
    Kawa, ciacho i loteria  
 
Wszystkich serdecznie zapraszamy. ☺ 
 
----------------------------------------- 

1. NIEDZIELA adwentu, 1. grudnia  
 

14.00:  Msza św.  
       Występ chóru dzieci ze szkoły św. Anny  
15.30  Advent fest na dużej Sali.  
       Spotkanie ze św. Mikołajem, kawa ciasto i LOTERIA 
----------------------------------------------- 

Czwartek, 5. grudnia JULEFROKOST dla wszystkich Parafian, 

zwłaszcza seniorów zapraszamy na wspólny julefrokost.  12.00 
msza św. po niej posiłek na małej Sali. 
------------------------------------ 

Sobota 14.grudnia  Koncert Bożonarodzeniowy:   

13.00- 15.30 występy chóru GAUDE MATER POLONIA 
zespołów fipińskich a na koniec  

AMAGER GOSPEL CHOIR 
Bilety w cenie 100 kr.  w zakrystii 

 


