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POLSKA MISJA KATOLICKA  
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze 

 

         GAZETKA    NIEDZIELNA  

 23.NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 04.09.2016. 
 

Niedzielne teksty biblijne: 
Mdr 9,13-18b; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33 

 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. 

On zwrócił się i rzekł do nich: 

Jeśli kto przychodzi 

do Mnie, a nie ma w 

nienawiści swego 

ojca i matki, żony i 

dzieci, braci i sióstr, 

nadto siebie samego, 

nie może być moim 

uczniem. Kto nie 

nosi swego krzyża, a 

idzie za Mną, ten nie 

może być moim 

uczniem. Bo któż z 

was, chcąc zbudować wieżę, nie 

usiądzie wpierw i nie oblicza 

wydatków, czy ma na 

wykończenie? Inaczej, gdyby 

założył fundament, a nie zdołałby 

wykończyć, wszyscy, patrząc na 

to, zaczęliby drwić z niego: Ten 

człowiek zaczął budować, a nie 

zdołał wykończyć. Albo który 

król, mając wyruszyć, aby 

stoczyć bitwę z drugim królem, 

nie usiądzie wpierw i nie 

rozważy, czy w dziesięć tysięcy 

ludzi może stawić 

czoło temu, który z 

dwudziestoma 

tysiącami nadciąga 

przeciw niemu? Jeśli 

nie, wyprawia 

poselstwo, gdy tamten 

jest jeszcze daleko, i 

prosi o warunki 

pokoju. Tak więc nikt z 

was, kto nie wyrzeka 

się wszystkiego, co 

posiada, nie może być moim 

uczniem. 

 

Oto Słowo Pańskie. 
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Medytacja niedzielna:  
 

ic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się 

stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji 

wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie 

potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.  ks. Jarosław Ja-

nuszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 40 
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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 tlf. 2765 1069 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 
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Niedziela 23.NIEDZIELA ZWYKŁA –– „C”.  

04 IX 2016 

04 IX 2016 Mdr 9,13-18b; Flm 9b-10.12-17, Łk 14,25-33 

Poniedziałek Doroty 

05 IX 2016 1 Kor 5,1-8; Ps 5,5-7.12; J 10,27; Łk 6,6-11 

Wtorek Beaty 

06 IX 2016 1 Kor 6,1-11; Ps 149,1-6a.9b; J 15,16; Łk 6,12-19 

Środa Melchiora  

07 IX 2016 1 Kor 7,25-31; Ps 45,11-12.14-17; Łk 6,23ab; Łk 6,20-26 

Czwartek Święto Narodzenia NMP 

08 IX 2016. Mi 5,1-4a (Rz 8,28-30); Ps 13,6; Mt 1,1-16.18-23 

Piątek Anieli 

09 IX 2016 1 Kor 9,16-19.22-27; Ps 84,3-6.12; J 17,17ba; Łk 6,39-42 

Sobota Łukasza  

10 IX 2016 1 Kor 10,14-22; Ps 116B,12-13.17-18; J 14,23; Łk 6,43-49 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

23.NIEDZIELA ZWYKŁA – C – 04 IX 2016. 
1. Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca dlatego po mszy św. zmiana tajemnic ró-

żańcowych.  

2. Dzisiaj również w Watykanie odbyła się kanonizacja bł. Matki Teresy z 

Kalkuty. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem nowej ŚWIĘTEJ 

Kościoła. 

 W czwartek  8 września obchodzimy święto Narodzenia NMP. Możli-

wość uczestniczenia we mszy św. o g.17.00 po duńsku. 

 W najbliższą sobotę jak zwykle w drugą sobotę miesiąca msza św. o 18.30 

i różaniec w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. 

3. W przyszłą sobotę i niedzielę będziemy obchodzić odpust parafialny czyli 

SANKT ANNÆ DAGE. Program na plakatach i w gazetce. Zachęcamy 

jeszcze do zakupienia losów na LOTERIĘ oraz składania ofiar pieniężnych 

do specjalnie przygotowanych kopert. Wszystkie ofiary zostaną przezna-

czone na przygotowanie odpustu. Zachęcamy także do wzięcia udziału w 

tzw.MINI PLAYBACK SHOW, który polega na naśladowaniu znanych ar-

tystów. Szczegóły na plakatach. Zapisy u Sylwii i Jacka.  

4. Po mszy św. w bibliotece spotkanie wszystkich chętnych do przyjęcia sa-

kramentu bierzmowania w przyszłym roku.  

5. Pragniemy również poinformować, że w przyszłą niedzielę w czasie mszy 

św. powitamy w naszej parafii o. Sławomira Romanowskiego, redemptory-

stę,  który podejmie obowiązki duszpasterskie dla Polaków.   

Wszystkim Wam Drodzy siostry i bracia życzę wielu łask Bożych i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy.  

Po Mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali. 
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