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31. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,
Kolor zielony

03. listopada
2019

(Łk 19, 1-10)
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez
miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo
bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa,
kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż
był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i
wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć,
tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł
do niego: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu".
Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go
rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali:
"Do grzesznika poszedł w gościnę". Lecz
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto
połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie".
Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest
synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło".

Słowo Proboszcza
Kto przyjmuje Jezusa do
swego domu, odmienia swoje
życie. Spotkanie w domu
Zacheusza spowodowało, że
połowę majątku rozdał on
ubogim. Ten gest sprawił że
zyskał wiecej, niż ofiarował. A to
co odnalazł, jest cennejsze niż
wszystkie pieniądze. Jego funkcja
i bogactwo spowodowało, że był
pogardzany, znienawidzony,
odizolowany. Jezus go od tego
uwolnił. Radość z odzyskanego
zbawienia i z odzyskanej godności
wyraża się w jego hojności,
pragnie zadośćuczynić wszystkim
których skrzywdził. Niech nasze
spotkanie z Jezusem także
odmienia nasze życie i
postępowanie.
KOLEKTA 27. 10. 2019
Grupa polska 5611,50 dkk
Grupa duńska 3034,50 dkk
Grupa angielska 4151,00 dkk
MOBILE PAY 2765 1069

OGŁOSZENIA 03.11.2019 r.
1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko
odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra.
Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.
2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy
o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy
spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.
3. Nabożeństwo za zmałych i poświęcenie grobów, dzisiaj na cmentarzu Sundby o
godz. 14. 30
4. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy ofiarowali
Panu Bogu w środę Msza święta o godz. 18. 30.
5. W sobotę 9 listopada Msza święta i Modlitwa Różańcowa w intencji ojczyzny i
Radia Maryja o godz. 18. 30
6. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych
patronów i Bożego błogosławieństwa.
7. Po Mszy świętej spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania w bibliotece polskiej.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego,
patron katechistów i katechumenów,
9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.
__________________________________________________________________________

KALENDARZ LITURGICZNY

Niedziela - 31. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 03 XI 2019
03 XI 2019 - Mdr 11, 22–12, 2); (Ps 145); (2 Tes 1, 11 –2, 2); Aklamacja (J 3, 16); (Łk 19, 1-10);
04 XI 2019 - (Rz 11, 29-36); (Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37); (J 8, 31b-32); (Łk 14, 12-14);
05 XI 2019 – Rz 12, 5-16a); (Ps 131 (130), 1. 2-3); Aklamacja (Mt 11, 28); (Łk 14, 15-24);
06 XI 2019 – : (Rz 13, 8-10); (Ps 112 (111), 1-2. 4-5. 9); Aklamacja (1 P 4, 14); (Łk 14, 25-33);
07 XI 2019 - (Rz 14,7-12); (Ps 27,1.4.13-14); Aklamacja (Mt 11,28); (Łk 15,1-10);
08 XI 2019 - (Rz 15,14-21); (Ps 98,1.2-3ab.3cd-4); Aklamacja (1 J 2,5); (Łk 16,1-8);
09 XI 2019 – (Ez 47,1-2.8-9.12); (Ps 46); (1 Kor 3, 9b-11.16-17); (2 Krn 7,16); (J 2,13-22);

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 angielskim. Koszt 1400 USD.
Więcej info u o. Piotra tel. 5028 9315.

Wypominki odczytywane w niedziele listopada przed mszą św.

WSPÓLNOTA BETANIA zaprasza na
pierwszopiatkowe WIECZORY
UWIELBIENIA po mszy sw. o g.18.30.

Litania za zmarłych
Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad
nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,
módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,

Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź im miłościw, przepuść im Panie!
Bądź im miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od mak czyśćcowych, wybaw ich Panie.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoja,
Przez Śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego
Pocieszyciela,
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi
duszami, wysłuchaj nas Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić
raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować
raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
Od wszystkich ich więzów.
Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic
Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią
zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W.
Amen.

