
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE       

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH (Dz 2,42-47) 

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w 

łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała 

każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i 

cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i 

wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i 

rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie 

trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po 

domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 

Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. 

Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy 

dostępowali zbawienia. 

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny(Ps 118) 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech bojący się Pana głoszą: 

„Jego łaska na wieki”. 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 

lecz Pan mnie podtrzymał. 

Pan moją mocą i pieśnią, 

On stał się moim Zbawcą. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

Z 1. LISTU ŚW. PIOTRA (1 P 1,3-9) 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu 

przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo 

zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa 

niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, 

które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem 

jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, 

gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego 

radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z 

powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość 

waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od 

zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, 

na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa 

Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy 

w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a 

ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały 

wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie 

dusz. 

ALLELUJA (J 20,29) 

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

Z EWANGELII ŚW. JANA (J 20,19-31) 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. 

Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte 

z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i 

rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał 

im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak 

Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych 

słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był 

razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc 

uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on 

rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 

gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i 

nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 

ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 

wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 

mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój 

wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój 

palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do 

mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. 

Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! 

Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ 

Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano 

w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś 

zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 

Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię 

Jego. 

 

GAZETKA NIEDZIELNA 
Parafia św. Anny w Kopenhadze 

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA  Rok A  
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  23.04.2017 r. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Święto Miłosierdzia obchodzone 
jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli 
II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie 
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.  

 Pragnę, ażeby pierwsza niedziela 
po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 
299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a 
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu 
tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia 
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, 
które się zbliżą do źródła miłosierdzia  
Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i 
Komunii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski 
(Dz. 699).  
 
 

 
 
 

Myśli na niedzielę…   Abyście wierząc, mieli… 
 
Różne są określenia dzisiejszego dnia: „druga niedziela wielkanocna”, „niedziela przewodnia”, „biała 
niedziela”, ale chyba najbardziej znane to „niedziela miłosierdzia Bożego”. Ponieważ wszyscy potrzebujemy 
daru miłosierdzia, dlatego udajemy się do Wieczernika, gdzie czeka na nas Pan. 
Co się stało z apostołem Tomaszem? Gdzie był w tym czasie, gdy Mistrz przybył w dniu swego 
zmartwychwstania? Tego ewangelista Jan nie zapisał, bo ważniejsze jest to, że po ośmiu dniach spotkał 
Pana. Co więcej, dane mu było zobaczyć rany Chrystusa. Reakcja apostoła jest niezwykle nośna w słowach: 
„Pan mój i Bóg mój”. 
„Z tego jasno wynika, że wiara jest uzasadnieniem tych rzeczy, które widzialnymi stać się nie mogą. Co do 
tego, co się widzi, nie ma się wiary, lecz poznanie. Dlaczego jednak, gdy Tomasz zobaczył i dotknął, 
powiedziano: «Uwierzyłeś dlatego, żeś Mnie ujrzał?». Dlatego że co innego widział, a w co innego uwierzył. 
Śmiertelny bowiem człowiek Bóstwa widzieć nie może” (św. Grzegorz Wielki). „Idźcie i głoście”. Program 
duszpasterski Kościoła w Polsce 

KOLEKTA świąteczna 
WIELKI CZWARTEK 3382, 50 DKK  (wspólna) 
WIELKI PIĄTEK - Składka na Ziemię Świętą 12472, 50 DKK 
(wspólna) 
Grupa polska    7327,50  DKK 
Grupa duńska 4056,50 DKK  
Grupa angielska 6062  DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane  
na potrzeby naszej Parafii. 

GRUPA PODAJ DALEJ  

Następne spotkanie 24.04 

TEMAT: Koniec świata 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niedziela 2. NDZ WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO „A” - 23 IV 2017 

23 IV 2017 Dz 2,42-47; Ps 118,1.4.13-14.22.24; 1 P 1,3-9; J 20,29; J 20,19-31 

24 IV 2017 Dz 1,3-8; Ps 126,1-6; Flp 1,20c-30; J 20,26; J 12,24-26 

25 IV 2017 1 P 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17; 1 Kor 1,23-24; Mk 16,15-20 

26 IV 2017 Dz 5,17-26; Ps 34,2-9; J 3,16; J 3,16-21 

27 IV 2017 Dz 5,27-33; Ps 34,2.9.17-20; J 20,29; J 3,31-36 

28 IV 2017 Dz 5,34-42; Ps 27,1.4.13-14; Mt 4,4b; J 6,1-15 

29 IV 2017 1J 1,5-2,2; Ps 103,1-4.8-9.13-14.17-18; Mt 11,25; Mt 11,25-30 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że 

imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę 

sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: 

głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny 

świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Po mszy św. wspólnie odmówimy 

koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

2. Po mszy św.  zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami do dużej Sali na świąteczne wielkanocne 

spotkanie KOOL KIRKE.  

3. Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy 

obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski.  

4. We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty.  

5. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla tych, którzy już wsparli projekt zmiany nagłośnienia w 

naszym kościele i zachęta dla tych, którzy tego jeszcze nie uczynili. Z 50 tys dkk zostało nam 

jeszcze 30 tys. dkk. Z pracami ruszymy na początku czerwca. Tak jak do tej pory, proszę na 

kopercie napisać „nagłośnienie” i złożyć ofiarę do koszyka czy w zakrystii po Mszy Św. Gdyby 

ktoś, kto ma jakąś firmę/biznes chciał złożyć większą kwotę, to na to konto, podane w gazetce może 

to uczynić podając tytuł wpłaty. Później taka osoba może otrzymać pismo potwierdzające 

dokonanie takiej wpłaty uprawniające do odliczenia od podatku. 

6. W piątek – 28 kwietnia o godz. 18:00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie w kościele 

wszystkich kandydatów do Bierzmowania wraz ze swymi rodzicami. Podczas tego spotkania każdy 

z kandydatów będzie mieć możliwość skorzystania ze Sakramenty Pojednania. 

7. Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we 

wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna 

następujący po niej Tydzień Biblijny. W naszej Parafii będzie to Niedziela, podczas której ks. 

Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania. Msze Św. w języku polskim  w następne dwie 

niedziele, a wiec 30 kwietnia i 7 maja zostają przeniesione z godziny 12:00 na 13:00. 

8. Rodziny z dziećmi, chętne do wspólnego wyjazdu na PIELGRZYMKĘ SZLAKIEM 

MARYJNYCH OBJAWIEŃ w Polsce zapraszamy na zebranie w niedzielę 30.04. po mszy św. 

Program pielgrzymki w gazetce i na naszej stronie www.polskamisjakatolicka.dk 

8. Po mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali. 

 

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 

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

   MOBILE PAY   9169 8333 
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