
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE        

CZYTANIE Z  1. KSIĘGI SAMUELA. (1 Sm 16,1b.6–7.10–
13a)   Namaszczenie Dawida na króla 
Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: 
Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego 
synami upatrzyłem sobie króla”.Kiedy przybyli, 
spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem 
jest Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: 
„Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, 
gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, 
jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla 
oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. I Jesse 
przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz 
Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”. 
Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy 
młodzieńcy?”. Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, 
lecz on pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: 
„Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy 
uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc i 
przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i 
pociągający wygląd. Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to 
ten”. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go 
pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pana 
opanował Dawida. 
 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6) 
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
Pan jest moim pasterzem: * 
niczego mi nie braknie,  
pozwala mi leżeć * 
na zielonych pastwiskach.  
 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć * 
Orzeźwia moją duszę,  
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
Przez wzgląd na swoją chwałę. 
 
 
CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN. 
(Ef 5,8–14) Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus 
Bracia:Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 
światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. 
Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i 

sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I 
nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, 
a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, 
co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. 
Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się 
jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, 
jest światłem. Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i 
powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. 
 
SŁOWA EWANGELII WG ŚW. JANA. (J 9, 1-41) 
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł 
do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił 
widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako 
żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i 
żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni 
przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś 
mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc tego 
człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do 
faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i 
otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali 
go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: 
„Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek 
ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni 
powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 
czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. 
Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o 
Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” 
Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką 
odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz 
nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że 
wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy 
ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A 
któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do 
niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi 
do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i 
oddał Mu pokłon. 
 

GAZETKA NIEDZIELNA 
Parafia św. Anny w Kopenhadze 

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  Rok A   
26.03.2017 r. 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE    2-5 kwietnia 
W BIBLII CAŁA MOJA HISTORIA 

NIEDZIELA MSZA ŚW.  z nauką rekolekcyjną 
g. 12.00 św. Anna, g. 14.00 DLA DZIECI, g. 17.30 św. Antoni 

Poniedziałek  
g. 18.30  św. Anna 

 
Wtorek 
środa 

SPOWIEDŹ ŚW.  
 

 Godzina przed mszą św.  

Myśli na niedzielę…   A mnie oczy otworzył… 
 
Zbyt mało dzielimy się doświadczeniem wiary. Zazwyczaj na ten temat nie rozmawiamy. Co 
sprawia, że nie potrafimy podzielić się swoją wiarą w Chrystusa? Czyż dzieje się tak z 
powodu wstydu? Jeśli tak, to jest to jakiś fałszywy wstyd ogarniający wierzących. Ów 
niewidomy z Ewangelii, gdy tylko został uzdrowiony, od razu wzbudził zainteresowanie, 
skutkiem czego wokół cudu uzdrowienia powstało niemałe zamieszanie.Jakie to dziwne i 
niezrozumiałe: cieszymy się z racji chrztu dziecka, jego pierwszej komunii św., 
bierzmowania, ślubu, sakramentu kapłaństwa, ale… tylko się cieszymy. Głębsza dyskusja 
na ten temat u niektórych (nawet katolików) wywołuje „alergię”. Może trzeba zacząć 
leczyć ów „fałszywy słowiański wstyd”?    „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła 
w Polsce 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ 
Do odmawiania na początku Lectio Divina 

Dziewico Matko, bądź przy mnie ,jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku, 
umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia, 
strzeż mojego skupienia zatrzymaj ode mnie niepotrzebne fantazje, roztargnienia i 
zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce, zanim otworzę 
księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa. Podpowiedz mi, Niewiasto 
Modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią, by On napełnił mnie obficie 
wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana Księgo, Która dałaś światu do czytania 
wieczne Słowo Ojca prowadź mnie w lekturze świętego Tekstu, abym umiał 
znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo w którym Ojciec wyraża całkowicie 
samego siebie. Ty, która jesteś Świątynia Ducha, wspieraj mnie w medytacji, bym 
był podobny do Ciebie. Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy rozważając 
je w sercu. Niewiasto Modlitwy, daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś 
Pana: niech Twoje uwielbienie i Twój śpiew staną się moimi Lustro 
odzwierciedlające doskonale Obraz Syna, Uproś mi łaskę życia, które będzie 
wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję, o co błagam i co kontempluję. 

 



NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji 

Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu 

Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w 

tym niełatwym codziennym wysiłku. 

 2. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej 

przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej 

miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i 

autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Pamiętajmy o Drodze Krzyżowej w 

każdy piątek o godz. 18:30; o Gorzkich Żalach w niedzielę 20 minut przed Mszą Św.; od przyszłej 

niedzieli rozpoczynamy REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które w tym roku poprowadzi ks. 

Krzysztof Wons – salwatorianin. Dla rodziców z dziećmi specjalna msza św. o g. 14.00. Cały 

program znajduje się w gazetce i na stronie www. 

3. Składam serdeczne Bóg zapłać!!! wszystkim, którzy wspierają projekt zmiany nagłośnienia w 

naszym kościele. Przypominam, że gdyby każdy złożył ofiarę w wysokości 100 dkk, to nasz projekt 

będzie prawie zrealizowany. Ofiary w kopertach z napisem „nagłośnienie” możemy składać 

podczas kolekty. 

4. Przypominam, że trwają zapisy na pielgrzymkę do Fatimy. Wpisowe 2500 dkk i ksero 

dokumentu tożsamości oraz na rodzinną pielgrzymkę w lipcu do Polski.  

5. W piątek 31 marca o godz. 19:45 (bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy: w imieniu 

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na dużą salę Św. Alfonsa na film pt.: „Krzyż i korona”. Jest 

to fabularyzowany film dokumentalny, który powstał z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Pozwala 

on poznać najdawniejszą historię naszego kraju oraz przedstawia początki chrześcijaństwa na 

ziemiach polskich. W filmie, dzięki nowoczesnym komputerowym animacjom i historycznym 

rekonstrukcjom, odtworzono piastowskie grody, bitwy, dworskie uroczystości oraz sceny z 

rodzinnego życia w czasach Mieszka I. Film nie tylko pozwala poczuć atmosferę sprzed tysiąca lat, 

ale też przybliża jeden z ciekawszych wątków polskiej historii wokół którego nadal toczą się gorące 

naukowe spory. Wstęp wolny... 

6. Bezpośrednio po Mszy Św. spotkanie ministrantów... 

7. W poniedziałek o g. 18.00 spotkanie grupy młodzieżowej PODAJ DALEJ, we wtorek próba 

chóru, w piątek spotkanie dla bierzmowanych, a DROGĘ KRZYŻOWĄ poprowadzą członkowie 

kół Żywego Różańca.  

8. Za tydzień w pierwszą sobotę miesiąca msza św. i rożaniec na wynagrodzenie Niepokalanemu 

Sercu Maryi o g. 18.30. 

9. W zakrystii są do nabycia kartki świąteczne i gipsowe baranki do koszyczka. 

10. Już dzisiaj ogłaszamy, że 12 kwietnia w Wielką Środę będzie sprzątanie kościoła. 

Zapraszam, od 3:00- 4:30 PM i od 4:30 – 6:00 PM żeby poświęcić ten czas na przygotowanie naszej 

Świątyni pod względem estetycznym na Święta Wielkanocne.  

10. Po Mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali. 

  

SPOTKANIA CHÓRU 
W każdy wtorek o g. 18.30 w Polskiej 

Bibliotece. Chór prowadzi s. M. Tarsylla i 
zaprasza wszystkich chętnych do śpiewu  

i doświadczenia wspólnoty  

ZMIANA TAJEMNIC 
W KOŁACH  ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

W każdą 1. niedzielę   miesiąca 
 g. 12.00  w kościele. 

Każdego 13- tego dnia miesiąca na pamiątkę 
OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE 

Msza św. i różaniec o g. 18.30  

W każdą 3. Środę msza św.  
ku czci MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

O g. 18.30 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 - 2765 1069 

Niedziela 4. Niedziela WIELKIEGO POSTU „A” - 26 III 2017 

26 III 2017 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41 

27 III 2017 Iz 65,17-21; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Ps 130,5.7; J 4,43-54 

28 III 2017 Ez 47,1-9,12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; J 4,42.15; J 5,1-3a.5-16 

29 III 2017 Iz 49,8-15; Ps 145,8-9.13cd-14.17-18; J 11,25a.26; J 5,17-30 

30 III 2017 Wj 32,7-14; Ps 106,19-23; Ez 18,31; J 5,31-47 

31 III 2017 Mdr 2,1a.12-22; Ps 34,17-23; J 6,63b.68b; J 7,1-2.10.25-30 

01 IV 2017 Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9bc-12; J 3,16; J 7,40-53 

KOLEKTA z niedzieli 19.03.2017 
Grupa polska 6051,50 DKK 
Grupa duńska 2659,00  DKK  
Grupa angielska 4320,00 DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane  
na potrzeby naszej Parafii. 

GRUPA PODAJ DALEJ  

27.03.2017      g.18.00 
  

 

31 marca g. 19.45 

Duża sala pod kościołem.  
WSTĘP WOLNY. ANGIELSKIE NAPISY.  
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