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8.Marca  2020 

LITURGIA SŁOWA 
 

(Mt 17, 1-9)  
 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz 
brata jego, Jana, i zaprowadził ich na 

górę wysoką, osobno. Tam przemienił 
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe 

jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz 
i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy 

Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Gdy 
on jeszcze mówił, oto obłok świetlany 

osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: 
"To jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie, Jego słuchajcie!" 
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i 
bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do 

nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie 
lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, 
nikogo nie widzieli, tylko samego 

Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus 
przykazał im, mówiąc: «Nie 

opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, 
aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie". 

SŁOWO PROBOSZCZA 

  

Dawne zwyczaje nakazywały znakiem 
krzyża znaczyć chleb przed krojeniem. 
Rolnik przed orką błogosławił ziemię 
a siewca ziarno. Rodzice błogosławili 
swoje dzieci. Ale zdaje się, że zanika 
zwyczaj błogosławienia bliskich nam 
osób – szkoda. Oto jesteśmy 
duchowym potomstwem Abrahama, 
w którym błogosławieństwo 
otrzymują narody. Odnówmy dobre 
tradycje, Znaczmy krzyżem czoło 
naszch bliskich. Błogosławić może 
każdy nie tylko kapłan. Odnówmy 
zwyczaj udzielania błogosławieństw. 
 

KOLEKTA Z 01. 03.2020 r. 
 

Grupa polska 6682,00 DKK     
 Grupa duńska 2466,00 DKK 

Grupa angielska 4755,50 DKK  
 MARIA LYS 845,50 DKK 

Dziękujemy za ofiarność. 
MOBILE PAY    2765 1069  Saint Anne Paris 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



OGŁOSZENIA 

1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby 
pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym 
pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie 
sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie 
rekolekcji, w naszej parafii rozpoczną się one w przyszłą sobotę 14 marca, 
poprowadzi je ks. Krzysztof Ziółkowski, kustosz i budowniczy Sanktuarium Jana 
Pawła II w Radzyminie jako wotum wdzięczności za Cud nad Wisłą. Przypominam, 
że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 18. 30 razem z Chrystusem i Jego 
bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 11. 40 
rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do 
licznego udziału w tych nabożeństwach.  
2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, 
którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią 
prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. 
3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, 
pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach bliskich naszemu sercu a 
także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. 
Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i 
matki. 
 4. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę 
Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w 
naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził 
Kościół przez burzliwe współczesne czasy.  
5. Po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia 
pierwszej Komunii Świętej i młodzieży do Sakramentu Bierzmowania w bibliotece 
polskiej.      

KALENDARIUM LITURGICZNE  

08.03.2020 – 2. NIEDZIELA W. POSTU(Rdz 12, 1-4a); (Ps 33); (2 Tm 1, 8b-10); (Mt 17, 1-9);  
09.03.2020 – Poniedziałek (Dn 9, 4b-10); (Ps 79); (J 6, 63c. 68c); (Łk 6, 36-38);  
10.03.2020 - Wtorek -  (Iz 1, 10. 16-20); (Ps 50); (Ez 18, 31ac); (Mt 23, 1-12);  
11.03.2020 - środa (Jr 18, 18-20); (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16); (J 8, 12); (Mt 20, 17-28); ;  
12.03.2020 - czwartek -  Jr 17, 5-10; (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); (Łk 8, 15); (Łk 16, 19-31);   
13.03.2020 - Piątek Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; (Ps 105 ); (J 3, 16); (Mt 21, 33-43. 45-46);  
14.03.2020 - Sobota -(Mi 7, 14-15. 18-20); (Ps 103); (Łk 15, 18); (Łk 15, 1-3.11-32);  
 
 
 
,  

http://mateusz.pl/czytania/2020/20200308.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200309.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200310.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200311.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200311.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200123.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200123.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200313.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200314.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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Krzysztof Ziółkowski 

15. marca g. 12.00 

16-18.marca g. 18.30 

Spowiedź od g.17.30  

 

 

 

Caritas Denmark ze współpracą z 

polską grupą zaprasza na brunch - 

dochód w całości będzie 

przekazany na misję dla Ugandy. 

Zapraszamy - niedziela 22.03.20 

godz. 13:00 duża sala. Koszt 30 kr 

Dołącz do nas - spotkajmy się w 

tym wyjątkowym czasie Wielkiego 

Postu, aby wspólnie zjeść brunch 

w formie bufetu i jednocześnie 

pomóc potrzebującym w Afryce. 

Więcej informacji przy wyjściu z 

kościoła. ZAPRASZAMY 
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Medytacja na 2. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
 

O co proszę? O dogłębne przeżywanie bliskości Jezusa 
 

• Wyobrażę sobie Jezusa i apostołów, którzy zmęczeni wędrówką powoli wchodzą na 
wysoką górę. Będę szedł obok nich, patrząc na ich zmęczenie i przysłuchując się ich 
rozmowom. 

• W Biblii góra jest symbolem miejsca spotkania z Bogiem. Czy mam taką „górę” w moim 
codziennym życiu – ulubione miejsce spotkań z Bogiem? Jakie to miejsce? Udawanie się 
na modlitwę zawsze wymaga wysiłku oderwania się od zajęć, walki z wewnętrznymi 
rozproszeniami i troski o wyciszenie. Czy podejmuję ten wysiłek? 

• Jezus wziął uczniów na górę „po sześciu dniach” od chwili, gdy zapowiedział im, że 
będzie cierpiał i zostanie zabity. W ich sercu panuje smutek, przygnębienie i 
niepewność. 

• Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy dowiedziałem się o czymś bardzo 
bolesnym i popadłem w przygnębienie i smutek. Czy potrafiłem rozmawiać z Bogiem o 
moich bolesnych uczuciach? Czy pamiętam modlitwę, która w czasie wielkiego smutku i 
przygnębienia wprowadziła w moje serce pokój i ukojenie? 

• Będę adorował Jezusa, który przemieniony, cały piękny staje przed apostołami. Olśnieni 
cudownym wizerunkiem Jezusa, zwierzają się ze swego szczęścia: „Panie, dobrze, że tu 
jesteśmy” (w. 4). 

• Przypomnę sobie moje najgłębiej przeżyte modlitwy, gdy doświadczyłem szczególnej 
bliskości Boga i zachwytu nad Jego pięknem. W jakich okolicznościach to się wydarzyło? 

• „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (w. 5). Ojciec 
zaprasza mnie do częstego przebywania na modlitwie z umiłowanym Jezusem. Poproszę 
Ojca, aby pomógł mi trwać w modlitwie serca: „Ty jesteś mój Jezus umiłowany”! 

 
 

Krzysztof Wons SDS/Salwator 
 

Uczynki miłosierne wobec ciała 
 
1. Głodnych nakarmić. 
2. Spragnionych napoić. 
3. Nagich przyodziać. 
4. Podróżnych w dom przyjąć. 
5. Więźniów pocieszać. 
6. Chorych nawiedzać. 
7. Umarłych grzebać. 
 
 
 

Uczynki miłosierne wobec duszy 
 
1. Grzeszących upominać. 
2. Nieumiejętnych pouczać. 
3. Wątpiącym dobrze radzić. 
4. Strapionych pocieszać. 
5. Krzywdy cierpliwie znosić. 
6. Urazy chętnie darować. 
7. Modlić się za żywych i umarłych



 


