GAZETKA NIEDZIELNA
Parafia św. Anny w Kopenhadze
8. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A 26.02.2017 r.
SŁOWO BOŻE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. (Iz 49,14-15)
Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie
zapomniał”. „Czyż może niewiasta zapomnieć o
swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego
łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie
zapomnę o tobie”.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 62,2-3.6-7.8-9ab)
Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian. (1 Kor 4,1-5)
Bracia:
Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za
szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj
się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś
najmniej zależy na tym, czy będę osądzony
przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki.
Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę.
Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego,
ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest
moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie,
dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w
ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc.
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego
sprawiedliwość,
a wszystko będzie wam dodane.

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza ( 6,24-34)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a
drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i
Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie
troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co
macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej
niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją
ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście
ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej
trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do
wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie?
Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie
pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet
Salomon w całym swoim przepychu nie był tak
ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu,
które dziś jest, a jutro do pieca będzie
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o
wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co
będziemy jeść? co będziemy pić? czym
będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo
jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

Myśli na niedzielę…
Nie troszczcie się…
Coraz bardziej jesteśmy zatroskani: o zdrowie dzieci i nas samych, o szkolne nauczanie i
wychowanie, o pracę, o naszych rodziców, o przyszłość dla dzieci, o ojczyznę, o pokój, a także o
materialną stronę życia. Coraz więcej ludzi odczuwa niepokój i modli się do Boga, aby nie było
wojny. Powyższe troski tracą siłę swych argumentów, gdy słyszymy, jak Jezus mówi do swych
uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio…”. Tak łatwo jest powiedzieć komukolwiek: „Nie troszcz
się zbytnio” – o wiele trudniej pomóc mu zrozumieć, że jako wierzący w Chrystusa powinien
uchwycić sens życia; być może zrozumie słowo „zbytnio”, bo troszczyć się trzeba.
Zabiegający zbytnio o swoje ziemskie życie powinni przewartościować swoje dążenia –
ewangeliczny „reset” warto uczynić w Wielkim Poście.
„Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce

WIELKI POST
ŚRODA POPIELCOWA
- 1 marca - msza św. g.
18.30
DROGA KRZYŻOWA
-w każdy -piątek g.18.30
REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE -2-5
kwietnia
O. Krzysztof Wons
salwatorianin
PORZĄDEK MSZY ŚW. w WIELKIM POŚCIE
NIEDZIELE
Po duńsku -8.30, 10.00 , po polsku g. 11.40 - GORZKIE ŻALE , msza św. 12.00 , po ang. g. 17.00
DNI POWSZEDNIE
Poniedziałek - 8.00 - po duńsku
Wtorek - 17.00 - z nieszporami po duńsku
Środa - 8.00 - po duńsku,
Czwartek - 17.00 - z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy po duńsku
Piątek - 17.00 - po duńsku , g. 18.30 po polsku droga krzyżowa i msza św.
W 1. Piątek miesiąca
18.30 po polsku.
Po Mszy św. całonocna Adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy.
Sobota - 8.00 - z Laudesami, czyli modlitwą poranną po duńsku,
16.30 – Msza św. z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy -po angielsku ,
- 18.30 - po polsku

NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda
niedziela jest Dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem
rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Dlatego na dużej Sali odbywa się wspólne
świętowanie dla całych Rodzin.
2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do
szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować
Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od
tego nałogu bliskich czy znajomych.
3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera
ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msza Święta (w trzech językach) tego dnia o
godz.18:30. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie
głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół
przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten
rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi
znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty,
postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na
owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą
zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60.
roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt
pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: 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.
6. W tym tygodniu przypada, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na
przeżycie Drogi Krzyżowej o godz. 18:30. Po Drodze Krzyżowej odbędzie się Msza Św., wystawienie
Najświętszego Sakramentu i całonocne czuwanie. Początek, tego czuwania poprowadzi młodzież
przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. W tym dniu okazja do pierwszopiątkowej
spowiedzi św. od godz. 17.30. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi
rodzinami.
7. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który
swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji
ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga,
a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest
patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół
i cały naród litewski.
8. Za tydzień po Mszy Św. o godz. 12:00 zapraszamy Rodziców dzieci pierwszokomunijnych na
spotkanie. W tym samym czasie odbędzie się także spotkanie informacyjno-organizacyjne dla
chętnych, którzy chcą pojechać/polecieć na pielgrzymkę do Fatimy na jesieni tego roku.
PO mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali.

KOLEKTA z ostatniej niedzieli
Grupa polska …….. DKK
Grupa duńska ……… DKK
Grupa angielska ………… DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane
na potrzeby naszej Parafii.

GRUPA PODAJ DALEJ
27.02.2017 g.18.00
6.03.2017

g.18.00

Z Orędzia Ojca świętego Franciszka na Wielki Post 2017
Wielki Post jest czasem sprzyjającym
zintensyfikowaniu życia duchowego
poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół:
post, modlitwę i jałmużnę.
U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże,
do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania
jesteśmy w tym okresie zachęcani.

KALENDARIUM LITURGICZNE
Niedziela
26 II 2017
27 II 2017
28 II 2017
01 III 2017
POPIELEC
02 III 2017
03 III 2017
04 III 2017

8. Niedziela Zwykła „A” - 26 II 2017
Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,33; Mt 6,24-34
Syr 17,24-29; Ps 32,1-2.5-7; Mk 10,17-27
Syr 35,1-12; Ps 50,5-8.14.23; Mk 10,28-31
Jl 2,12-18; Ps 51, 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18
Pwt 30,15-20; Ps 1,1-4.6; Mt 4,17; Łk 9,22-25
Iz 58,1-9; Ps 51,3-5.18-19; Am 5,14; Mt 9,14-15
Syr 51,13-20; Ps 16,1-2.5.7-8.11; Flp 3,8-14; Łk 21,36; J 15,9-17
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