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POLSKA MISJA KATOLICKA  
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze 

 

         GAZETKA    NIEDZIELNA  

 29.NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 16.10.2016. 
 

Niedzielne teksty biblijne: 
Wj 17,8-13; Ps 121,1-8; 2 Tm 3,14-4,2; Hbr 4,12; Łk 18,1-8 

Jezus odpowiedział swoim uczniom 

przypowieść o tym, że zawsze powinni 

modlić się i nie ustawać: W pewnym 

mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i 

nie liczył się z ludźmi. W tym samym 

mieście żyła wdowa, która przychodziła do 

niego z prośbą: Obroń mnie przed moim 

przeciwnikiem. Przez pewien czas nie 

chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż 

Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, 

to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta 

wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 

przychodziła bez końca i nie zadręczała 

mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten 

niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż 

nie weźmie w obronę swoich wybranych, 

którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy 

będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam 

wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 

jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 

ziemi, gdy przyjdzie? Oto Słowo 
Pańskie. 

Medytacja niedzielna:  
 

Młodzież chętnie śpiewa pieśni, wykonując przy tym określone gesty. W jednej z religijnych 

piosenek są takie słowa: „Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go…” – w tym momencie młodzi charakterystycz-

nie wznoszą swe dłonie ku górze. Podobni są wtedy do Mojżesza, Aarona i Chura. Wpraw-

dzie nie chodzi tu o jakąś walkę, lecz o to, aby oddać chwałę Bogu. Gest podniesionych rąk 

wykonuje prezbiter modlący się do Boga w imieniu wiernych. 

O skutecznej i wytrwałej modlitwie poucza nas Jezus w przypowieści o wdowie i sędzi. 

Podczas modlitwy powinniśmy być szczerzy, pełni zaufania. „Ten, kto choruje, poddany jest 

lekarzowi. Miałbyś ochotę prosić lekarza, aby ci pozwolił na świeże owoce lub napić się kie-

licha wina? Nikt ci nie przeszkadza prosić: może ci nie zaszkodzi, lub nawet, wręcz prze-

ciwnie, przyda się. Nie wahaj się prosić: proś i nie zwlekaj, ale nie martw się, jeśli nie 

otrzymasz. Jeśli tak się ma sprawa z lekarzem twego ciała, to o ileż bardziej z Bogiem – Le-

karzem, Stworzycielem, Odnowicielem ciała i duszy” (św. Augustyn). 

 Nowe życie w Chrystusie” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 
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Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca 

Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z 

Tajemnicami  Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części różańca, 

wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy: Ten Różaniec odma-

wiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego. Przez 27 dni odmawiamy część bła-

galną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą 

modlitwę: Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie 

słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywa-

jący, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa 

Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez  upodobanie, jakie okazujesz dla 

Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen. Przez pozostałe 27 dni 

odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, 

odmawiamy następującą modlitwę: Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje 

całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewi-

co Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła 

mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. 

O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić 

będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z 

zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką 

masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen. 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

29.NIEDZIELA ZWYKŁA – C – 16 X 2016. 
1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że 

nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. 

Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych 

zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi 

przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski 

kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać 

różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy w każdą środę na 

godz.18.30 na wspólny różaniec.  

2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz 

Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na 

papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i 

rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy 

to w sobotę, 22 października, gdy Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła 

II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do 

odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Po mszy św. oddamy cześć naszemu Świętemu 

poprzez ucałowanie relikwii. W imieniu Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia 

składamy podziękowanie za złożone ofiary z racji Dnia Papieskiego. Ogólna suma to 

3860 koron i została już wpłacona na konto Fundacji.  

3. We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, 

pamiętajmy w modlitwach o  lekarzach i pielęgniarkach z okazji przypadającego w 

tym dniu ich patronalnego święta. O godz. 18.30 próba chóru. 

4. W środę msza św. ku czci Miłosierdzia Bożego i różaniec prowadzony przez kółka 

różańcowe. 

5. W tym tygodniu nie ma spotkania dla bierzmowanych i dla dzieci. 

Niedziela 29.NIEDZIELA ZWYKŁA –– „C”. 16 X 2016 

16 X 2016 2 Krl 5,14-17; Ps 98,1-4; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19 

Poniedziałek Wspom. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika 

17 X 2016 Ef 2,1-10; Ps 100,1-5; Mt 5,3; Łk 12,13-21 

Wtorek Święto św. Łukasza Ewangelisty 

18 X 2016 2 Tm 4,9-17a; Ps 145,10-13.17-18; Łk 10,1-9 

Środa Wspom. bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika 

19 X 2016 Ef 3,2-12; Ps: Iz 12,2-5; Mt 24,42a.44; Łk 12,39-48 

Czwartek Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera 

20 X 2016. Ef 3,14-21; Ps 33,1-5.11-12.18-19; Łk 12,49; Łk 12,49-53 

Piątek Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa 

21 X 2016 Ef 4,1-6; Ps 24,1-6; Mt 11,25; Łk 12,54-59 

Sobota Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża 

22 X 2016 Ef 4,7-16; Ps 122,1-2.4-5; Ez 33,11; Łk 13,1-9 
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6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i 

rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną 

ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła 

– misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. 

7. Wszystkich obchodzących urodziny i imieniny zapewniamy o życzliwości i 

modlitwie. W modlitwach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych 

parafianach. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze bp 

Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, 

Kościele i życiu chrześcijańskim; 

 18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor 

Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego 

Kościoła; 

 19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i 

działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której 

charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do 

Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”; 

 20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich i 

pracowitością,  

 21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się 

wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej; 

 22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest naznaczony 

duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego 

zawołanie Totus Tuus. 

 

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

Bożej Różańcowej. Po mszy św. zapraszamy na kawę na małą salę. 

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 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 

www.sanktannaekirke.dk 

Sognets bank konto: Regnr.: 0106 Kontonr.: 8200006985 

Skt. Annæ Stiftelsen: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8205625985/ 

MOBILE PAY - 2765 1069 
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