
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE       

(Dz 6,1-7) 

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści 

szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy 

codziennym rozdawaniu jałmużny 

zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą 

słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a 

obsługiwali stoły - powiedziało Dwunastu, 

zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie 

zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, 

cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i 

mądrości. Im zlecimy 

to zadanie. My zaś 

oddamy się wyłącznie 

modlitwie i posłudze 

słowa. Spodobały się 

te słowa wszystkim 

zebranym i wybrali 

Szczepana, męża 

pełnego wiary i Ducha 

Świętego, Filipa, 

Prochora, Nikanora, 

Tymona, Parmenasa i 

Mikołaja, prozelitę z 

Antiochii. Przedstawili 

ich Apostołom, którzy 

modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże 

rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba 

uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu 

kapłanów przyjmowało wiarę. 

(Ps 33,1-2.4-5.18-19) 

REFREN: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, 

prawym przystoi pieśń chwały 

Sławcie Pana na cytrze, 

grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. 

Bo słowo Pana jest prawe, 

a każde Jego dzieło godne zaufania. 

On miłuje prawo i sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci 

i żywił ich w czasie głodu. 

(1 P 2,4-9) 

Zbliżając się do Tego, który 

jest żywym kamieniem, 

odrzuconym wprawdzie przez 

ludzi, ale u Boga wybranym i 

drogocennym, wy również, 

niby żywe kamienie, jesteście 

budowani jako duchowa 

świątynia, by stanowić święte 

kapłaństwo, dla składania 

duchowych ofiar, przyjemnych 

Bogu przez Jezusa Chrystusa. 

To bowiem zawiera się w 

Piśmie: Oto kładę na Syjonie 

kamień węgielny, wybrany, 

drogocenny, a kto wierzy w 

niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam 

zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co 

nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili 

budowniczowie, stał się głowicą węgła - i 

kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, 

nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są 

przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym 

plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem 

świętym, ludem [Bogu] na własność 

przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi 

Tego, który was wezwał z ciemności do 

przedziwnego swojego światła. 
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(J 14,6) 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie 

przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze 

Mnie. 

(J 14,1-12) 

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 

Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego 

jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym 

wam powiedział. Idę przecież przygotować wam 

miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 

miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 

siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 

Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do 

Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 

Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu 

Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt 

nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 

Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i 

mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i 

zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, 

pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. 

Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo 

jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto 

Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego 

więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie 

wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 

Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie 

wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 

Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, 

że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli 

zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na 

same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 

dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, 

owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do 

Ojca. 
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Myśli na niedzielę…   Kto ma przykazania… 

Wokół nas coraz więcej zakazów i nakazów. Trudno się poruszać w takim gąszczu słów. Gdy 
do tego dodamy, że „nieznajomość prawa nie usprawiedliwia”, to któż to potrafi tak żyć, aby 
niczego nie naruszyć? Nawet urzędnicy narzekają, że przepisy prawne zbyt szybko się 
zmieniają…  Uczniowie Jezusa też otrzymali bardzo konkretne wskazania moralne, czyli 
przykazania. W ich realizacji nie pozostali jednak sami. Mistrz obiecuje posłać im Ducha 
Pocieszyciela (Parakleta). Obietnica ta spełni się w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Poznawanie tajemnicy Trójjedynego jest jednym z najpiękniejszych zadań, jakie stoją przed 
chrześcijaninem. To nic innego, jak zgłębianie swego ducha.  Chrystus dał nam „klucz” do 
poznania Ojca. Dokonuje się to przy udziale Ducha Świętego.  
 „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

KOLEKTA z 14.05.2017 
Grupa polska   5614,00 DKK 
Grupa duńska  2629,50 DKK  
Grupa angielska 3358,50 DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby 
naszej Parafii.      MOBILE PAY 2765 1069 

W każdą środę o 18.30 

Msza św. i nabożeństwo majowe 

PODAJ DALEJ 

22 maja g. 18.00 



 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, 

w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło 

przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział 

w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który 

zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, 

nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa 

komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi. 

2. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre 

urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla 

ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na 

całym świecie.  

3. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako 

Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach 

i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko 

wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele 

wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki. 

4. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku 

papież wydał list apostolski, w którym postanowił, że dzień 24 maja będzie poświęcony pamięci 

i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół 

jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. 

My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o 

prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną 

radością Chrystusowego Kościoła. 

5. W czwartek obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msza św. po pol. o g. 

12.00. Nie ma mszy u św. Antoniego. 

6. W piątek, 26 maja, obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci 

o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich 

zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. (…), podczas której przez wstawiennictwo 

najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich 

dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu. 

7. Już dziś zapowiadamy, że coroczna pielgrzymka do Åsebakken odbędzie się 28 maja. Ze 

względu na małe zainteresowanie autokaru nie będzie. Informujemy, że w tę niedzielę będzie tylko 

msza św. o g. 8.30 po duńsku i o 17.00 po angielsku. Po polsku tylko w kościele św. Antoniego 

o 17.30. 

8. We wtorek próba chóru, a po mszy św. kawa na małej Sali, a w kościele próba dzieci 

komunijnych.  

 

 



W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwykłej dobroci doradca papieży, 

założyciel Bractwa Trójcy Świętej, kapłańskiej kongregacji księży filipinów, a co ważne dla nas, 

Polaków, założyciel Kolegium Polskiego w Rzymie (wspomnienie obowiązkowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAFIA ŚW. ANNY   Hans Bogbinders  Alle 4, 2300 København S 
Kancelaria parafialna: środa/czwartek g. 10.00 - 12.00 

Email: info@sanktannaekirke.dk 
Proboszcz Parafii:  O. Wiesław Podlach tel. 2765 1069       wpodlach@wp.pl 
O. Sławek Romanowski  tel. 5026 3554                                   slarom@wp.pl 
O. Andrzej Szorc tel. 9119 9793                                                szorc6@gmail.com 
Siostry Służebniczki BDNP    tel. 3259 2188            immaculata1850@gmail.com 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 
SPOWIEDŹ (po polsku, angielsku): sobota 18.15, niedziela 11.30 

MSZE ŚW.  po polsku : sobota 18. 30, niedziela 12.00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY niedziela 11.45. 

Sognets bank konto: Regnr.: 0106 Kontonr.: 8200 354 045 
z dopiskiem VEDLIGEHOLDELSE     

   MOBILE PAY   9169 8333 

Niedziela 6. NIEDZIELA WIELKANOCNA „A” - 21 V 2017 

21 V 2017 Dz 8,5-8.14-17; Ps 66,1-7.16.20; 1 P 3,15-18; J 14,23; J 14,15-21 

22 V 2017 Dz 16,11-15; Ps 149,1-6.9; J 15,26b.27a; J 15,26-16,4a 

23 V 2017 Dz 16,22-34; Ps 138,1-3.7c-8; J 16,7.13; J 16,5-11 

24 V 2017 Dz 17,15.22-18,1; Ps 148,1-2.11-14; J14,16; J 16,12-15 

25 V 2017 Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

26 V 2017 Dz 18,9-18; Ps 47,2-7; J 16,28; J 16,20-23a 

27 V 2017 Dz 18,23-28; Ps 47,2-3.8-10; J 16,28; J 16,23b-28 

Modlitwa matki 
O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez miłość 

świętej Rity spójrz na mnie ponoszącą słodką i ważną odpowiedzialność matki. 
Tobie, o Matko, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak 
wiele cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Synem. Naucz 
mnie prowadzić je tak, jak to czyniła święta Rita, po pewnej drodze prowadzącej 
do Boga. Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez 
surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko 
znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci. Matko Boża, pomóż 
mi w tym trudnym zadaniu! Uformuj moje serce na podobieństwo Twojego serca i 
spraw, aby moje dzieci widziały we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała 
nauczyć je kochania Ciebie i służenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli 
znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Dlatego proszę Cię, 
Królowo Świętych, abyś otoczyła je opieką świętej Rity z Cascia. Amen.   Ojcze 
nasz...  Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu. 
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