POLSKA MISJA KATOLICKA
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze

GAZETKA

NIEDZIELNA

24.NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 11.09.2016.
Niedzielne teksty biblijne:
Wj 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17.19; 1 Tm 1,12-17; 2 Kor 5,19; Łk 15,1-32

Zbliżali się do Jezusa wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w
Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i
jada z nimi. Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: Któż z was,
gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z
nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie za
zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją
znajdzie, bierze z radością na
ramiona i wraca do domu; sprasza
przyjaciół i sąsiadów i mówi im:
Cieszcie się ze mną, bo znalazłem
owcę, która mi zginęła. Powiadam
wam: Tak samo w niebie większa
będzie radość z jednego grzesznika,
który się nawraca, niż z
dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie
potrzebują nawrócenia. Albo jeśli
jakaś kobieta, mając dziesięć drachm,
zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata z domu i nie
szuka staranne, aż ją znajdzie. A
znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i
sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną,
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bo znalazłam drachmę, którą
zgubiłam. Tak samo, powiadam wam,
radość powstaje u aniołów Bożych z
jednego grzesznika, który się
nawraca.

Oto Słowo Pańskie.
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Medytacja niedzielna:
Słowo Boże wychodzi dzisiaj naprzeciw naszej skłonności do ocen i osądów,
dzielenia ludzi na dobrych i złych. Cudze braki, wady, przewinienia często budzą w nas oburzenie i niechęć. Tymczasem wszyscy w równym stopniu potrzebujemy miłosierdzia. Jeśli dane jest nam dostrzec słabości naszych bliźnich, to
tylko po to, byśmy jak Abraham orędowali za nimi u Boga. Z nadzieją, że ktoś
inny, widząc nasze zło, pomodli się i za nas.
ks. Jarosław Januszewski

PIEŚNI KU CZCI ŚW. ANNY
1. Witaj Pani - Matko Matki Jezusa Pana,
Anno Święta, Tyś przez Boga jest ludziom
dana Za patronkę w potrzebie, By się
zawsze do Ciebie, Uciekali, pomoc brali,
O Anno Święta!
2. Anno Święta, wszak u Boga Ty możesz
wiele, Wyjednaj nam zgromadzonym w tym
tu Kościele, U Jezusa miłego, Dar
miłosierdzia Jego, A Maryja niech nam
sprzyja, O Anno Święta!
3. Ty w przygodach i w nieszczęściu i w
różnej trwodze, Dajesz pomoc i pociechy w
zbawiennej drodze, Gdy łask matki szukają,
Twej opieki doznają, Łaskawości i litości,
O Anno Święta!
4. A gdy przyjdzie ów straszliwy moment
przy zgonie, Anno Święta dusze nasze miej
w swej obronie, Wstawiaj się do Sędziego
wespół i z Matką Jego Za wszystkimi Ci
wiernymi, O Anno Święta!
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1. Ja sobie wybrałem za obronę,
Babkę Chrystusa Pana, świętą Annę;
Ja onej oddaję duszę, ciało,
Onę chcę miłować, jak przystało.
Ref.: Niech się, co chce, ze mną dzieje,
W Tobie, święta Anno, mam nadzieję!
2. Ja się Jej polecam dnia każdego,
Aby mnie broniła ode złego;
Ja onej swe nędze opowiadam,
I moje potrzeby jej przedkładam.
3. W smutku i nieszczęściu i w chorobie,
Że przyjdzie z pomocą, ufam sobie.
Najmilsza matuchna, Anna święta,
Bo ona o sługach swych pamięta.
4. Ty Matko, żadnego nie opuścisz,
I mnie te grzesznego nie zapomnisz,
Boś Ty jest pociechą zasmuconych.
Ty jesteś ratunkiem utrapionych.
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Najbliższe spotkanie w niedzielę 18. września o g. 11.00 w bibliotece.

Niedziela

24.NIEDZIELA ZWYKŁA –– „C”.
11 IX 2016

11 IX 2016
Poniedziałek
12 IX 2016
Wtorek
13 IX 2016
Środa
14 IX 2016
Czwartek
15 IX 2016.
Piątek
16 IX 2016
Sobota
17 IX 2016

Wj 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; 2 Kor 5,19; Łk 15,1-32
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
1 Kor 11,17-26.33; Ps 40,7-10.17; J 3,16; Łk 7,1-10
Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
1 Kor 12,12-14.27-31a; Ps 100,1-5; Łk 7,16; Łk 7,11-17
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Lb 21,4b-9 (Flp 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; J 3,13-17
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Hbr 5,7-9; Ps 31,2-6.15-16.20; J 19,25-27 (Łk 2,33-35)
Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
1 Kor 15,12-20; Ps 17,1.6-8.15; Mt 11,25; Łk 8,1-3
Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
1 Kor 15,35-37.42-49; Ps 56,10-14; Łk 8,15; Łk 8,4-15
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24.NIEDZIELA ZWYKŁA – C – 11 IX 2016.
1. Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam przypowieści o Bożym
miłosierdziu wyrażającym się w przebaczeniu. Przebaczający Bóg wzywa ludzi
do przebaczania. I z tym przesłaniem idźmy w nowy tydzień.
2. Dziś w naszej parafii odpust parafialny czyli SANKT ANNÆ DAGE.
Program na plakatach. Zachęcamy do wzięcia udziału w różnych ciekawych
imprezach, a wieczorem na losowanie wielkiej loterii z nagrodami. Wszystkie
fundusze pozyskane ze sprzedaży jedzenia i wielu innych rzeczy są przeznaczone
na remont pomieszczeń kościelnych. W zeszłym roku udało się naprawić rampę
prowadzącą do bocznego wejścia kościoła i wymienić cztery okna na dużej Sali.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne podziękowanie.
3. Dzisiaj także serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej o. Sławka Romanowskiego i życzymy mu wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy .
4. W tym tygodniu wspominamy
 Jutro Najświętszego Imienia Maryi, msza św. o g. 8.00.
 We wtorek msza św. i różaniec fatimski o g. 18.30.
 W środę 14 września święto Podwyższenia Krzyża św. msza św. o g.8.00.
 W czwartek Wspomnienie N M Panny Bolesnej, msza św. o g.17.00.
 W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Stanisława Kostki, Patrona polskiej
młodzieży. Po mszy św. krótkie przestawienie przez lektorów tej postaci.
 W tę niedzielę również o g. 11.00 spotkanie scholi dla dzieci.
5. Następne spotkanie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
w piątek o godz. 17.30 w polskiej bibliotece.
6. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej zaprasza na seminarium na temat CO TRZEBA WIEDZIEĆ ABY PRACOWAĆ I
ŚWIADCZYĆ USŁUGI W DANII. Informacje na ulotkach z tyłu kościoła.
Wszystkim Wam Drodzy siostry i bracia życzę wielu łask Bożych i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy oraz Patronki naszej Parafii św. Anny.

Po Mszy św. wszystkich jeszcze raz zapraszamy na dużą salę by wziąć
udział we wspólnym świętowaniu Odpustu parafialnego.
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
www.polskamisjakatolicka.dk
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