POLSKA MISJA KATOLICKA
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze

GAZETKA

NIEDZIELNA

15.NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 10.07.2016.
Niedzielne teksty biblijne:
Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37

Powstał jakiś uczony w Prawie i
wystawiając Go na próbę, zapytał:
Nauczycielu, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?
Jezus mu odpowiedział:
Co jest napisane w
Prawie? Jak czytasz? On
rzekł: Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą i
całym swoim umysłem; a
swego bliźniego jak siebie
samego. Jezus rzekł do
niego: Dobrześ
odpowiedział. To czyń, a będziesz
żył. Lecz on, chcąc się
usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto
jest moim bliźnim? Jezus nawiązując
do tego, rzekł: Pewien człowiek
schodził z Jerozolimy do Jerycha i
wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko
że go obdarli, lecz jeszcze rany mu
zadali i zostawiwszy na pół
umarłego, odeszli. Przypadkiem
przechodził tą drogą pewien kapłan;
zobaczył go i minął. Tak samo lewita,
gdy przyszedł na to miejsce i
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zobaczył go, minął. Pewien zaś
Samarytanin, będąc w podróży,
przechodził również obok niego. Gdy
go zobaczył, wzruszył się głęboko:
podszedł do niego i
opatrzył mu rany,
zalewając je oliwą i
winem; potem wsadził go
na swoje bydlę, zawiózł
do gospody i pielęgnował
go. Następnego zaś dnia
wyjął dwa denary, dał
gospodarzowi i rzekł: Miej
o nim staranie, a jeśli co
więcej wydasz, ja oddam
tobie, gdy będę wracał.
Któryż z tych trzech
okazał się, według twego zdania,
bliźnim tego, który wpadł w ręce
zbójców? On odpowiedział: Ten,
który mu okazał miłosierdzie. Jezus
mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!

Oto Słowo Pańskie.

www.sanktannaekirke.dk

Medytacja niedzielna:
Z Ewangelii tej – i z własnego doświadczenia także – wynika jasno, że na ogół dobrze
wiemy, co mamy czynić. Problem w tym, że nie bardzo nam się chce czynić to, co wiemy,
że powinniśmy. I dlatego, podobnie jak ten faryzeusz, szukamy różnych wykrętów
i usprawiedliwień. Najlepszym alibi jest zazwyczaj niewiedza. Więc udajemy, że nie
wiemy, że mamy wątpliwości, że dopiero szukamy odpowiedzi, podczas gdy
w rzeczywistości już od dawna moglibyśmy swoją wiedzę wprowadzać w czyn, nawet
pomimo ewentualnych niejasności. W naszym współczesnym wydaniu przyjmuje to na
ogół postać, jaką Jezus przedstawił w swej przypowieści: udajemy, że nie widzimy.
Mijamy obojętnie potrzebujących pomocy, myśląc w duchu: przecież to nie moja sprawa,
niech się tym zajmie pomoc społeczna, pogotowie, policja. Być może, niekiedy faktycznie
jest to sprawa wyspecjalizowanych jednostek. Być może, pewne problemy społeczne
wymagają rozwiązań globalnych, gruntownych, usuwających przyczyny, a nie tylko
doraźne objawy. Być może, niekiedy trzeba odmówić pomocy, gdy widać, że ktoś próbuje
naciągnąć nas na datek alkoholowy. Są takie przypadki i okoliczności, które wymagają
bardzo roztropnego działania. Ale nie mogą one stanowić usprawiedliwienia i zwolnienia
z wszelkiej odpowiedzialności za innych. Bo to właśnie owo poczucie odpowiedzialności
za innych stanowi o moim człowieczeństwie. Zauważmy, że w przypowieści
o Samarytaninie Jezus dał inną odpowiedź, niż sugerowało postawione pytanie. Uczony
zapytał: kto jest moim bliźnim? A Jezus odpowiedział: czyim ty jesteś bliźnim, to znaczy,
kiedy ty okazujesz się człowiekiem, bliźnim dla innych. Być bliźnim, być człowiekiem, to
znaczy być wrażliwym na człowieczeństwo innych. Ja i on mamy te same prawa, takie
same potrzeby, choć zapewne różne możliwości. I dlatego, jeśli moje możliwości są
większe, powinienem wykorzystać je, by pomóc temu, kto ich akurat nie ma. Głównym
motywem takiej pomocy jest miłość, która przejawia się jako solidarność w obliczu
potrzeb. Wiem, że jego potrzeby są takie same jak moje, gdybym znalazł się w jego
sytuacji. Wiem to, ponieważ potrafię wczuć się w jego sytuację, potrafię go zrozumieć,
potrafię odgadnąć, co on teraz czuje i wzruszyć się tymi odczuciami, jak gdyby własnymi.
I dlatego jego los nie jest mi obojętny, jego los jest w pewnym stopniu i moim losem. Oto
na czym polega bycie bliźnim. Nie jest istotne, kto jest moim bliźnim. Istotne jest, czy ja
potrafię być dla innych bliźnim. Na pewno nie jest to łatwe, na pewno wymaga
poświęcenia, na pewno będziemy bliźnimi w mniejszym czy większym stopniu, jak kogo
stać. Ale dopóki nie uczynimy pierwszego kroku, czegoś z pełni człowieczeństwa będzie
nam brakowało. Więc czyńmy podobnie jak ten Samarytanin. Ks. Mariusz POHL
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Parafialny Projekt wspierania uchodźców
WIZYTY RODZINNE W OŚRODKU KONGELUNDEN
WSTĘPNE SPOTKANIE
31 lipca
kl.18 30 w St Clement Hall(mała sala)
Wszyscy są mile widziani !!
Raz w miesiącu zapraszamy rodziny z naszej parafii, aby
przyłączyć się wraz z rodzinami z Katedry i Sakraments Kirke,
aby odwiedzić rodziny przebywające w ośrodku dla uchodźców
przy Kongelunden. Z wielkim sukcesem jak do tej pory udało
nam się ich odwiedzić w centrum oraz zorganizować
wycieczkę po mieście. Wszystkie zainteresowane rodziny są
zobowiązane do uczestniczenia w naszym spotkaniu wstępnym.
Osoba kontaktowa John Paul: tlf 53 61 05 52
(jp@sktannaekirke.dk)

Niedziela
10.VII.2016
Poniedziałek
11.VII.2016
Wtorek
12.VII.2016
Środa
13.VII.2016
Czwartek
14.VI.2016.
Piątek
15.VII.2016
Sobota
16.VII.2016

15.NIEDZIELA ZWYKŁA –– „C”.
Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37
Św. Benedykta
Prz 2,1-9, Mt 19,27-29
Św. Brunona
Iz 7,1-9; Mt 11,20-24
Św. Andrzeja Świerada
Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27
Św. Kamila
Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
Św. Bonawentury, Bpa i Doktora Kościoła
Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
NMP z Góry Karmel
Mi 2,1-5; Mt 12,14-21
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15.NIEDZIELA ZWYKŁA – C – 10.VII.2016.
1.

2.
3.

4.
5.

W dzisiejszą niedzielę Chrystus zachęca nas do pełnienia czynów miłosierdzia na
wzór Miłosiernego Samarytanina. Poczujmy się wezwani szczególnie ze względu
na trwający ROK MIŁOSIERDZIA.
W środę o g.18.30 Msza św. i różaniec z rozważaniami fatimskimi.
10 i 11 września będziemy obchodzić SANKT ANNAE DAGE. Zachęcamy do
kupienia losów na LOTERIĘ i zapoznania z programem na plakatach Wszystkie
dochody przeznaczone są na remont naszego kościoła.
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy w poniedziałek św.
Benedykta, zakonnika i autora słynnej zasady MÓDL SIĘ I PRACUJ.
Prosimy wszystkich wiernych o modlitwę o bezpieczeństwo i głęboki duchowy
przebieg ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEZY, które rozpoczną się już od następnego tygodnia. Z Danii wyrusza również grupa około 70 młodych osób, a w Krakowie już otwarta jest wystawa BOZE ZBAWIENIE I BOŻE MIŁOSIERDZIE,
która była wystawiana także w naszym kościele. Więcej informacji na naszej
stronie internetowej i facebooku.
Wszystkim Wam Drodzy siostry i bracia życzę wielu łask Bożych i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.

W miesiącu lipcu nie będzie kawy po Mszy św.

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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