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1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Kolor fioletowy 

1.Marca  2020 

LITURGIA SŁOWA 

(Mt 4,1-11)  
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby 
był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 

czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w 
końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł 

do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz, żeby te kamienie stały się 

chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane 
jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 

każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku świątyni i 

rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się 
w dół, jest przecież napisane: »Aniołom 

swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 

kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest 
napisane także: "Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął 
Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał 

Mu wszystkie królestwa świata oraz ich 
przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 

pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu 

swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go 
diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali 

Mu. 

SŁOWO PROBOSZCZA 

  
Przez jednego człowieka grzech wszedł na 
świat i przez jednego odbudowana została 
łaska. Jakkolwiek apostoł w pierwszym 
rzędzie pisze o pierworodnym grzechu 
Prarodziców i o odbudowie łaski poprzez 
Paschalne Misterium Chrystusa, to te 
słowa mogą być odniesione do każdego. 
Każdy z nas jest bowiem odpowiedzialny 
nie tylko za siebie, ale i za wspólnotę, 
której jest członkiem. Nasze niewłaściwe 
zachowanie skłania innych do podobnego 
postępowania. Nasz czyn dobry pociąga 
jako przykład pozytywny. Niech cały czas a 
szczególnie w czasie Wielkiego Postu 
towarzyszy nam świadomość 
odpowiedzialności za postawę duchową i 
moralną bliźnich. 

 
KOLEKTA Z 23. 02.2020 r. 

 

Grupa polska 3655,50 DKK     
 Grupa duńska 1295,50 DKK 

Grupa angielska 3524,00 DKK  
 MARIA LYS 763,00 DKK 

Dziękujemy za ofiarność. 
MOBILE PAY    2765 1069  Saint Anne Paris 

  
 
 

  



OGŁOSZENIA 

1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa 
Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej 
modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w 
sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie 
otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, 
zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie. 
2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą 
i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w 
naszym kościele o godz. 18. 30 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 11.40 Gorzkie 
żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian:. Pamiętajmy 
o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. 
3. Przypominam że, za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie 
Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust 
zupełny. 
4. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w 
organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali 
się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny. 
5. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który 
swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani 
gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie 
mogą stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci 
Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i naród litewski. 
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W 
czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w 
Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki 
brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla 
siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, 
każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie, Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek. 
7. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej w piątek od godz. 17. 45. Wszystkich parafian 
serdecznie zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi, do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej 
oraz do licznego udziału w pierwszopiątkowym nabożeństwie. O 18. 30 rozpoczniemy od drogi 
krzyżowej a po niej msza św. i adoracja najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę 
Betania. 
8. Po Mszy świętej zmiana tajemnic różańcowych.       
9. Za tydzień po mszy św. zebranie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.      
9. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w bibliotece polskiej.              

KALENDARIUM LITURGICZNE  

01.03.2020 – 1. NIEDZIELA W. POSTU- (Rdz 2,7-9;3,1-7); Ps 51; (Rz 5,12-19); (Mt 4,1-11);  

02.03.2020 – Poniedziałek (Kpł 19, 1-2. 11-18); (Ps 19 (18)); (2 Kor 6, 2b); (Mt 25, 31-46);  
03.03.2020 - Wtorek -  (Iz 55, 10-11); (Ps 34 (33),); (Mt 4, 4b); (Mt 6, 7-15);  
04.03.2020 - środa (Syr 51, 13-20); (Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11); (Flp 3, 8-14); (J 15, 16); (J 15, 9-17);  
05.03.2020 - czwartek -  (Est 4, 17k. l-m. r-u); (Ps 138 (137),);; (Mt 7, 7-12);   
06.03.2020 - Piątek - (Ez 18, 21-28); (Ps 130; (Ez 18, 31ac); (Mt 5, 20-26);   
07.03.2020 - Sobota -(Pwt 26, 16-19); (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8); (2 Kor 6, 2b); (Mt 5, 43-48);  

http://mateusz.pl/czytania/2020/20200301.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200302.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200303.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200304.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200123.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200123.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200306.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200306.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200307.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. 9340 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy parafianie, w imieniu sióstr pracujących w Rosji, na Białorusi i 

Ukrainie, bardzo dziękuję za waszą dobroć i hojność. Dzięki tej pomocy dzieci 

w Orenburgu, ale także w innych miejscach otrzymają niezbędną pomoc. Niech 

Pan Was błogosławi i nagradza dobroć Waszych serc! Siostry i dzieci 

pamiętają o  Was podczas modlitwy i przesyłają najgorętsze pozdrowienia. 

s. Teresa ze wspólnotą sióstr Służebniczek 
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Medytacja na 1. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
 

O co proszę? O hojne otwarcie się na Ducha modlitwy i pokuty 
 

• „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię” (w. 1). Będę prosił Go, aby w czasie Wielkiego 
Postu często „wyprowadzał mnie” na pustynię modlitwy i wewnętrznej walki z moimi 
skłonnościami do złego. 

• Będę kontemplował Jezusa, który w upale dnia i w zimnie nocy sam jeden przebywa na 
rozległej pustyni. Cierpi głód. Spróbuję towarzyszyć Jezusowi, być blisko Niego, 
przyglądać się Mu, rozmawiać z Nim i pytać, dlaczego to czyni? 

• „Wtedy przystąpił kusiciel” (w. 3). Ta wiadomość powinna uczyć mnie pokory u progu 
Wielkiego Postu. Diabeł chce zniszczyć moje dobre postanowienia. Kusi mnie 
zniechęceniem, ilekroć staję do modlitwy i podejmuję post. 

• Zauważę, jaki czas wybiera diabeł na kuszenie Jezusa. Usiłuje się wśliznąć i wykorzystać 
moment, gdy Jezus jest wyczerpany fizycznie i cierpi głód (w. 3). Poproszę gorąco 
Jezusa, aby umacniał mnie szczególnie w chwilach, gdy będzie mnie ogarniać duchowe 
lenistwo. 

• Zwrócę uwagę na trzy pokusy, którymi diabeł namawia Jezusa do niewierności (ww. 
3.6.8-10). Co mogę powiedzieć o doświadczeniu tych pokus w moim życiu? Której z nich 
najczęściej ulegam? 

• Jezus pokazuje mi, jak należy walczyć z diabłem i demaskować jego przebiegłość. 
Zdecydowanie odrzuca pokusy Złego, nie daje się wciągnąć w dialog i długie rozważania. 
Skupia się na słowie Bożym. Są to owoce Jego rozmodlenia i umartwienia. 

• Przypomnę sobie te momenty, w których doświadczyłem ogromnej mocy modlitwy i jej 
zwycięstwa w chwili pokusy. W modlitwie końcowej zaproszę Go na nowo do mojego 
życia. Odmówię hymn do Ducha Świętego. 

 

Krzysztof Wons SDS/Salwator 

 
Stacje drogi krzyżowej 

Stacja I: Jezus na śmierć skazany 

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje 

ramiona 

Stacja III: Pierwszy upadek pod 

krzyżem 

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją 

Matkę 

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga 

dźwigać krzyż Jezusowi 

Stacja VI: Weronika ociera twarz 

Jezusowi 

Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem 

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące 

niewiasty 

Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem 

krzyża 

Stacja X: Jezus z szat obnażony 

Stacja XI: Jezus do krzyża przybity 

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu 

Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty 

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony 

 


