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POLSKA MISJA KATOLICKA  
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze 

 

         GAZETKA    NIEDZIELNA  

 XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 20.11.2016. 
Uroczystość Chrystusa Króla 

Niedzielne teksty biblijne: 
2 Sm 5,1-3; Ps 122,1-2.4-5; Kol 1,12-20; Mk 11,10; Łk 23,35-43 

Gdy ukrzyżowano 

Jezusa, lud stał i 

patrzył. Lecz 

członkowie Wysokiej 

Rady drwiąco mówili: 

Innych wybawiał, 

niechże teraz siebie 

wybawi, jeśli On jest 

Mesjaszem, 

Wybrańcem Bożym. 

Szydzili z Niego i 

żołnierze; podchodzili 

do Niego i podawali 

Mu ocet, mówiąc: Jeśli 

Ty jesteś królem 

żydowskim, wybaw 

sam siebie. Był także nad Nim napis 

w języku greckim, łacińskim i 

hebrajskim: To jest Król żydowski. 

Jeden ze złoczyńców, których [tam] 

powieszono, urągał Mu: 

Czy Ty nie jesteś 

Mesjaszem? Wybaw więc 

siebie i nas. Lecz drugi, 

karcąc go, rzekł: Ty nawet 

Boga się nie boisz, 

chociaż tę samą karę 

ponosisz? My przecież - 

sprawiedliwie, odbieramy 

bowiem słuszną karę za 

nasze uczynki, ale On nic 

złego nie uczynił. I dodał: 

Jezu, wspomnij na mnie, 

gdy przyjdziesz do swego 

królestwa. Jezus mu 

odpowiedział: Zaprawdę, 

powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz 

w raju.  Oto Słowo Pańskie. 

Medytacja niedzielna:  
 

Ludzie wciąż zadają trudne pytania: Gdzie są granice ludzkiej wolności? Która 

religia jest prawdziwa? Czy istnieje życie po śmierci? Jednym z większych 

problemów, z którym boryka się ludzkość, jest kwestia życia. Rodzą się trudne 

pytania: W jakim momencie płód ludzki można nazwać człowiekiem? Czy 

wolno człowieka pozbawić życia? Co uczynić z człowiekiem, który wyrządza 

olbrzymią krzywdę drugiemu człowiekowi (kwestia kary śmierci)? 
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Oddajemy dziś cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. On, który 

nic złego nie uczynił, a wręcz przeciwnie – spełniał samo dobro, został wydany 

na śmierć przez ukrzyżowanie. Ta chwila jest dla całego świata momentem 

zwrotnym, najważniejszym, niezrozumiałym, trudnym do zaakceptowania.  

Dziś kończy się Rok Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do refleksji: Czy 

uczyniłem coś dobrego na miarę mojej chrześcijańskiej godności?  

 
 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileu-

szowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, 

Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać 

Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę 

i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty 

jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła 

przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym 

Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi 

i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste! 

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 

–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! 

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste! 

–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 

–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste! 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca–Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

–    Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – 

Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
–   Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, 

dziękujemy! 
–  Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

–   Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze 

grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie 

i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi 

i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. 

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządko-

wać całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: 

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz 

Królu, przyrzekamy! 
–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz 

Królu, przyrzekamy! 
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–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie 

dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste 

nasz Królu, przyrzekamy! 

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste 

nasz Królu, przyrzekamy! 
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Za-

wierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy 

sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, 

a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą 

łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności 

z Ojcem. 

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które 

stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego pra-

wowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się 

Twojemu panowaniu. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na 

wzór Najświętszego Serca Twego. 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas 

w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje nasze-

go uświęcenia. 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej 

opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się 

powierzamy. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą 

chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat ca-

ły objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo 

sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chry-

stusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na 

wieki wieków. Amen. 

Niedziela Uroczystość Chrystusa Króla –– „C”  20 XI 2016 

20 XI 2016 2 Sm 5,1-3; Ps 122,1-2.4-5; Kol 1,12-20; Mk 11,10; Łk 23,35-43 

Poniedziałek Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

21 XI 2016 Ap 14,1-3,4b-5; Ps 24,1-4ab.5-6; Mt 24,42a.44; Łk 21,1-4 

Wtorek Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

22 XI 2016 Ap 14,14-20; Ps 96,10-13; Ap 2,10c; Łk 21,5-11 

Środa  

23 XI 2016 Ap 15,1-4; Ps 98,1-3ab.7-9; Ap 2,10c; Łk 21,12-19 

Czwartek Wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapł, i Towarzyszy 

24 XI 2016. Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ps 100,1-5; Łk 21,28; Łk 21,20-28 

Piątek  

25 XI 2016 Ap 20,1-4.11-21,2; Ps 84,3-6a.8a; Łk 21,28; Łk 21,29-33 

Sobota  

26 XI 2016 Ap 22,1-7; Ps 95,1-7; Łk 21,36; Łk 21,34-36 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – 20 XI 2016 
1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas 

primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe 

misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i 

odkupienia.  

2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny 

czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło 

swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. 

Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za 

wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas. Za chwilę dokonamy 

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.  
3. We wtorek przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. W 

imieniu nas wszystkich składam serdeczne podziękowanie Siostrze Tarsylli i całemu 

naszemu chórowi, którzy upiększają nasze liturgie swoim śpiewem i zaangażowaniem. Św. 

Cecylię uznano za patronkę muzyki kościelnej dopiero w średniowieczu. Dlaczego? Być 

może dlatego, że w aktach męczeństwa znaleziono zapis mówiący o tym, że gdy na weselu 

Cecylii grały instrumenty muzyczne, ona w swoim sercu śpiewała hymny tylko Bogu. Niech 

będzie dla was wzorem do naśladowania. 

4. Dzisiaj także w kontekście śpiewu i muzyki zachęcam do pozostania w kościele, aby 

posłuchać śpiewu i muzyki hiszpańskiej w wykonaniu pań – artystek: Eweliny Koniec i 

Bianki Szalaty. Gdyby ktoś zechciał wspomóc materialnie nasze artystki, będzie taka 

możliwość po koncercie. 

5. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień - 27 listopada - pierwszą niedzielą 

Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego 

Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i 

przemieniania tego świata na bardziej Boży. Zapraszamy w tym dniu do corocznego 

świętowania rozpoczęcia Adwentu, po Mszy Św. o 12:00 na dużej sali spotkanie ze Św. 

Mikołajem. W tę niedzielę także odbędzie się poświecenie opłatków, które będzie można 

nabywać w zakrystii. Jak również kartek bożonarodzeniowych. 

6. Przypominamy o Koncercie Świątecznym, który się odbędzie 4 grudnia. W programie 

występy: o godz. 15:00 – Agnieszka Wolska - sopran, później nasz chór Gaude Mater i 

Hemig Kor. Bilety w cenie 50 dkk do nabycia w zakrystii lub u Danieli (22 90 34 82). 

Również 4 grudnia w II Niedzielę Adwentu rozpoczniemy Rekolekcje Adwentowe – 

zaplanujmy sobie czas, żeby wziąć w nich udział. 

7. Chcielibyśmy wznowić prenumeratę gazet: „Niedziela” oraz „Miłujcie się”. Chętnych 

prosimy o zgłoszenie się w zakrystii, bo od tego zależy ilość egzemplarzy, które zamówimy,  

8. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia zapewniamy o naszej życzliwości i modlitwie. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 21 XI – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 

 22 XI - św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej; 

 24 XI – święci męczennicy wietnamscy: Andrzej Dung-Lac z towarzyszami, którzy za 

wiarę ponieśli śmierć w XVIII w. i XIX w. 

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

Nieustającej Pomocy .Po mszy św. zapraszamy na kawę na małą salę. 
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