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TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ   Rok A,  
Kolor biały 

07.06. 2020 

(J 3, 16-18)  
Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg 

umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 
Syna na świat po 

to, aby świat 
potępił, ale po to, 

by świat został 
przez Niego 

zbawiony. Kto 
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; 
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 

nie uwierzył w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego".  

 
Rozważanie 

        Św. Ireneusz, wybitny teolog drugiego wieku, mówiąc o 
Trójcy Świętej, posługuje się obrazem Ojca, który dwiema 
rękami przygarnia do siebie człowieka. Jedną z tych rąk jest 
Syn Boży, drugą jest Duch Święty. Św. Ireneusz pragnie 
poprzez ów obraz przekazać dwie ważne prawdy. Pierwsza 
dotyczy jedności Osób Bożych, które harmonijnie 
współdziałają ze sobą. Druga natomiast dotyczy naszego 
stworzenia i zbawienia. Ojciec stwarza świat i zbawia ludzi 
dzięki swoim rękom, to znaczy dzięki Synowi i Duchowi 
Świętemu. W Uroczystość Trójcy Świętej pragniemy wyrazić 
wdzięczność Bogu za to, że objawił nam tajemnicę swego 
wewnętrznego życia i podziękować za Jego ręce, które nas 
ukształtowały w akcie stworzenia i które kształtują nas nadal 
i za Jego zbawczą miłość, która, ratuje nas dzięki Synowi 
Bożemu i która nas uświęca dzięki Duchowi Świętemu. 

 

  

OGLOSZENIA 07.06.2020 

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada 

modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy 

świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – 

jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć 

tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.   

2. W środę Msza św. o godz. 18. 30 i Nabożeństwo Czerwcowe. 

3. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy 

prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego 

narodu. Uroczystą liturgię tego dnia rozpoczniemy Mszą Świętą sprawowaną w naszym kościele o 

godz. 18.30. Z wiadomych powodów nie będzie w tym roku procesji eucharystycznej. 

4. Po Mszy św. spotkanie rodziców i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania 

w bibliotece polskiej. 

5. W sobotę 13 czerwca pierwsza grupa polskich dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii św. 

Otoczmy naszą modlitwą dzieci i ich rodziny, by umocnione Ciałem Chrystusa były Mu wierne przez 

całe życie. W tę sobotę także msza św. w języku polskim o godz. 18. 30 i modlitwa różańcowa z 

rozważaniami fatimskimi w intencji Ojczyzny i Radia Maryja. 
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W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu polskiego i 

litewskiego. 

• 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z 

najbardziej czczonych i kochanych świętych. 

KALENDARZ LITURGICZNY 
Niedziela  - TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ „A” – 07 VI 2020 

07 VI 2020 - (Wj 34, 4b-6. 8-9); (Dn 3, 52. 53-54. 55-56); (2 Kor 13, 11-13); (J 3, 16-18);    
08 VI 2020 – (1 Krl 17, 1-6); (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8); (Mt 5, 1-12);  
09 VI 2020 – (1 Krl 17, 7-16); (Ps 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8); (Mt 5, 13-16);  
10 VI 2020 – (1 Krl 18, 20-39); (Ps 16 (15), 1b-2a. 4. 5 i 8. 11); (Mt 5, 17-19); ;  
11 VI 2020 - (Pwt 8, 2-3. 14b-16a); (Ps 147B); (1 Kor 10, 16-17); (J 6, 51-58);  
12 VI 2020 - (1 Krl 19, 9a. 11-16); (Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14); (Mt 5, 27-32);  
13 VI 2020 – (1 Krl 19, 19-21); (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10); (Mt 5, 33-37); ;   
 

W kościele obowiązują pewne zasady, do których prosimy się dostosować. 
• Kościół św. Anny – max 100 osób. NIE MA rezerwacji miejsc. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. w sobotę o 
g.18.30 odprawianej wg liturgii niedzielnej.  
Kościół św. Antoniego max 50 osób < Kościół św. Mikołaja max 80 osób Możliwość rezerwacji miejsca na 
www.polskamisjakatolicka.dk 
• Wszyscy zachowujemy min 2 metry odległości  
• Zajmujemy tylko wyznaczone miejsca w ławkach (po trzy lub dwie osoby). Rodziny mogą siedzieć razem. 
• Nie używamy śpiewników, bo teksty będą wyświetlane na ekranie. 
• Zaleca się przyjmować KOMUNIĘ ŚW. na stojąco i na rękę podchodząc przez środek kościoła w dwóch rzędach i 
rozchodząc się na lewą i prawą stronę.  
• ZNAK POKOJU przekazujemy sobie poprzez ukłon głowy i uśmiech. 
• SPOWIEDŹ będzie się odbywać tylko w kaplicy i pokoju z tyłu kościoła. W niedzielę spowiedź tylko w wyjątkowych 
sytuacjach.  
• Wszyscy sami dbamy o higienę i dezynfekcję. 
• Od nas zależy przyszłość naszego kościoła. Od nas zależy duchowy i fizyczny powrót. Wesprzyjmy finansowo wydatki 
kościelne poprzez złożenie ofiary lub MOBILE PAY 27651069. 

 

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 

Na msze św. w tych kościołach należy się zapisać poprzez rezerwację miejsca. Można to 
uczynić na www.polskamisjakatolicka.dk 

SAKRAMENT POKUTY - W niedzielę TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH 
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. 29138543             immaculata1850@gmail.com 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 Mobile pay 27651069   
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