
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE       

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH (Dz 2,14.22-

28) 

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 

Jedenastoma i przemówił do nich donośnym 

głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy 

mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do 

wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. 

Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: 

Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego 

posłannictwo Bóg potwierdził wam 

niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich 

Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym 

sami wiecie, tego Męża, który z woli 

postanowienia i przewidzenia Bożego został 

wydany, przybiliście rękami bezbożnych do 

krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, 

zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe 

było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid 

mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed 

oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się 

nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i 

rozradował się mój język, także i moje ciało 

spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz 

duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu 

Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi 

życia i napełnisz mnie radością przed obliczem 

Twoim. 

(Ps 16,1-2.5.7-11) 

REFREN: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, 

mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”. 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 

to On mój los zabezpiecza. 

Z 1. LISTU ŚW. PIOTRA (1 P 1,17-21) 

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który 

bez względu na osoby sądzi według uczynków 

każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego 

pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z 

waszego, odziedziczonego po przodkach, złego 

postępowania zostaliście wykupieni nie czymś 

przemijającym, srebrem lub złotem, ale 

drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka 

niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie 

przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero 

jednak w ostatnich czasach się objawił ze 

względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli 

w Boga, który wzbudził Go z martwych i 

udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i 

nadzieja są skierowane ku Bogu.  

ALLELUJA 
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała 

nasze serce, gdy do nas mówisz. 

Z EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA (Łk 

24,13-35) 

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do 

wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt 

stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o 

tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 

rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus 

przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były 

niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś 

ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z 

sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z 

nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty 

jesteś chyba jedynym z przebywających w 

Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych 

dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? 

Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem 

Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym 

w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak 

arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na 

śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, 

że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po 
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tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to 

stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet 

przeraziły nas: były rano u grobu, a nie 

znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że 

miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż 

On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i 

zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 

Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O 

nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 

wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 

Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 

do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza 

poprzez wszystkich proroków wykładał im, co 

we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a 

On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 

przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma 

się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. 

Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z 

nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 

błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 

Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz 

On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do 

siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy 

rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 

wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i 

wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 

Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: 

Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się 

Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich 

spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 

łamaniu chleba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Myśli na niedzielę…   W tej samej godzinie wybrali się… 

 
Poszukiwanie nowych form uczestnictwa w Eucharystii ma na celu lepsze poznanie 
tajemnicy wiary. Chodzi nie tylko o przeżywanie (uczucia), ale i o rozumienie (poznanie). 
Dlaczego katolicy stosują tak niewiele określeń Eucharystii? Zazwyczaj słyszy się: „Idę do 
kościoła”, „Idę na mszę” – tak, jakby innych słów nie znali. Tymczasem Ewangelia podsuwa 
obrazy, których nie sposób nie zauważyć, nie można o nich zapomnieć. Droga do Emaus to 
nie tylko wspaniała katecheza Chrystusa; kończy się ona wspólnym posiłkiem, „łamaniem 
chleba”. Wprawdzie to nie Eucharystia, lecz posiłek, ale od tego wydarzenia chrześcijanie 
nazywali Eucharystię „Łamaniem Chleba”. 
„Cóż więc owo czytanie nam daje? Coś wielkiego, jeśli tylko zechcemy zrozumieć. Ukazał się 
Jezus, był widziany oczyma, a jednak nie został poznany. Pan szedł z nimi po drodze, a sam 
był drogą, ale oni jeszcze nie szli po drodze, lecz spotkał ich, gdy zboczyli z drogi” (św. 
Augustyn).„Jesteśmy ciągle w drodze”. Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna Tydzień 

Biblijny. ). „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

KOLEKTA z 23.04.2017 
Grupa polska   4767,00  DKK 
Grupa duńska  1603,00 DKK  
Grupa angielska 3161,00 DKK 

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

PODAJ DALEJ 

1 maja g. 18.00 

8 maja g. 18.00 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia 

mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od 

krępujących schematów i przyzwyczajeń. Nie zapominajmy, że źródłem naszej radości i mocy do 

ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego 

powracania, jest Boże miłosierdzie. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na 

spowiedź św. i Komunię św. wielkanocną. 

2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich 

diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej 

Tydzień Biblijny. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym 

powołaniu do głoszenia Dobrej Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej 

ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego 

rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, 

zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii. 

3. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. W 

każdą środę maja będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii o godz. 18:30, po której 

będziemy celebrować tak ukochane przez starszych i młodszych majowe nabożeństwo. To w 

szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zapraszam całe rodziny na te 

Msze Św. i nabożeństwa majowe.  

4. Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa 

Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia i z 

dramatyczną sytuacją materialną. Nie opuszczajmy żadnej okazji, aby prosić tego patrona o 

wrażliwość sumień i ład moralny w naszym życiu rodzinnym i społecznym. 

4a. W ten dzień spotkanie grupy PODAJ DALEJ o g. 18.00 w polskiej bibliotece. 

5. We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Modlitwą ogarniemy siebie nawzajem oraz innych rodaków żyjących poza granicami naszej 

Ojczyzny. Próba chóru o g. 18.30. Wciąż zapraszamy nowe osoby do wspólnego śpiewu.  

6. W środę, 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 

głównej patronki naszej Ojczyzny. Msza Św. o godz. 18:30, na którą serdecznie zapraszam. 

7. Nie zapominajmy też o przypadającym w tym tygodniu pierwszym piątku miesiąca, a więc 

spowiedź o godz. 17:30, później Msza Św. o godz. 18:30, po niej wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i całonocna adoracja. 

8. Pamiętajmy, że w przyszłą niedzielę ze względu na Pierwsza Komunię w grupie duńskiej Msza 

Św. jest o godz. 13:00. 

 

 
 
 
 
 
 
 

MSZA ŚW. 7 MAJA 

Przesunięta z godz. 12.00 na 13.00 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Niedziela 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA „A” - 30 IV 2017 

30 IV 2017 Dz 2,14.22-28; Ps 16,1-2.5.7-11; 1 P 1,17-21; Łk 24,32; Łk 24,13-35 

01 V 2017 Dz 6,8-15, Ps 119, J 6,22-29 

02 V 2017 Dz 7,51-59. 8,1,Ps 31, J 6,30-35 

03 V 2017 Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab, Kol 1,12-16, J 19,25-27 

04 V 2017 Dz 8,26-40, Ps 66, J 6,44-51 

05 V 2017 Dz 9,1-20,Ps 117,J 6,52-59 

06 V 2017 1 Kor 15,1-8, Ps 19, J 14,6-14 

W każdą środę o 18.30. 
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