POLSKA MISJA KATOLICKA
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze

GAZETKA

NIEDZIELNA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 23.10.2016.
Niedzielne teksty biblijne:
Syr 35,12-14.16-18; Ps 34,2-3.17-19.23; 2 Tm 4,6-9.16-18; 2 Kor 5,19; Łk 18,9-14

Jezus powiedział do niektórych, co
ufali sobie, że są sprawiedliwi, a
innymi gardzili, tę przypowieść:
Dwóch ludzi przyszło do świątyni,
żeby się modlić, jeden faryzeusz a
drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w
duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci,
że nie jestem jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo
jak i ten celnik. Zachowuję post dwa
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze

wszystkiego, co nabywam. Natomiast
celnik stał z daleka i nie śmiał nawet
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w
piersi i mówił: Boże, miej litość dla
mnie, grzesznika. Powiadam wam:
Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony. Oto Słowo Pańskie.

Medytacja niedzielna:
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony
Tajemnicą ludzkiego serca i umysłu jest modlitwa, szczególnie ta prywatna, indywidualna.
Dbamy o modlitwę i wciąż pragniemy, aby była ona coraz doskonalsza. Sami o niej decydujemy, o jej częstotliwości, intensywności, zaangażowaniu. Jedynie dzieci, jeśli chodzi o modlitwę, powinny być „prowadzone za rękę”. Oczywiście do czasu, aż zrozumieją, jak ważna
w jest rozmowa z Bogiem. Wyznania św. Pawła, w Drugim Liście do Tymoteusza, są swego
rodzaju obrazem modlitwy Apostoła, który ufa Bogu, że nie na darmo poświęcił swe życie
dla dobra Ewangelii. O jakże innej modlitwie pisze Łukasz Ewangelista. Faryzeusz jest po
prostu zadufany w sobie, pycha go rozsadza. Porównuje się z innymi ludźmi, których z góry
uważa za grzeszników. Chwali się „katalogiem” swoich czynów. I wszystko to blisko ołtarza. Fatalna modlitwa! Natomiast odmienna jest modlitwa celnika – pełna cichości, skromności, a nade wszystko ogromnej pokory. Celnik stanął z dala od ołtarza, bo nie czuł się
godny podejść bliżej. Jezus jednoznacznie ocenił ich modlitwę: faryzeusz odszedł nieusprawiedliwiony, a celnik poszedł do swego domu usprawiedliwiony. Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
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W imieniu Komisji Finansowej przy naszej parafii mam
przyjemność ogłosić, że dochód z naszego parafialnego
odpustu wyniósł 69 000 koron. Byliśmy w stanie osiągnąć tę
kwotę dzięki Waszej pomocy i wsparciu, za które jesteśmy
bardzo wdzięczni. Do tego przyczyniły się wszelkiego
rodzaju darowizny, Wasz wolontariat, zakup żywności, losy i
in.Jak wiecie, nasza parafia potrzebuje funduszy na
konserwację kościoła i naprawy starego budynku. Nie
otrzymujemy żadnego wsparcia od państwa.
Komisja Finansowa zdecydowała, że przekaże parafii 80 000 koron na
najbardziej potrzebne wydatki, tj., wymianę okien i rynien. Na całą tę kwotę
składa się dochód ze wspomnianego Odpustu, jak również z innych wydarzeń,
które odbywały się w tym roku od stycznia do września.
Dokładne kwoty będą podane na naszej stronie internetowej oraz w gazetkach.
Do końca roku pozostały nam zaplanowane 3 wydarzenia: Jesienna Zabawa,
Adwentowa Uroczystość oraz Koncert Bożonarodzeniowy w grudniu.
Jakikolwiek dochód z tych wydarzeń będzie również przekazany na kościół.
Wielkie BÓG ZAPŁAĆ DLA WSZYSTKICH!!!

W nocy z 29 na 30 października

Zabawa Jesienna, która odbędzie się
12 listopada, bilety są w cenie 200
koron od osoby, to nie jest
naprawdę drogo, biorąc pod uwagę
to, że będzie wspaniałe włoskie
jedzenie, dobra muzyka, miła
atmosfera. Zabawa rozpocznie się o
godz. 18:30 i zakończy się o
północy. Zapraszamy, ograniczona
ilość miejsc....
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W tym Światowym Dniu Misyjnym
wszyscy jesteśmy zaproszeni do
„wyjścia” jako uczniowiemisjonarze, każdy oddając na tę
służbę swoje talenty, swoją kreatywność, swoją mądrość i doświadczenie, aby nieść orędzie
Bożej czułości i współczucia całej
rodzinie ludzkiej. Na mocy nakazu misyjnego Kościół troszczy się
o tych, którzy nie znają Ewangelii, bo pragnie, aby wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do doświadczenia miłości Pana. „Misją
Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii” (Bulla Misericordiae vultus, 12) i głoszenie go w każdym
zakątku ziemi, aby dotarła do
każdej kobiety, mężczyzny, osoby
starszej, człowieka młodego i
dziecka. Z Orędzia papieża Franciszka

Modlitwa przed podróżą
Papieża Franciszka
do Skandynawii
Panie Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi
założyłeś swój kościół, aby wszyscy
doświadczyli w nim Twojego miłosierdzia i aby
byli jedno. Niech Twój Kościół poprzez gorliwość i
wskazówki Twoich sług zawsze ukazuje
miłosierne oblicze Twojego Ojca, daje nową
nadzieję w rozpaczy i prowadzi zagubionych do
pokuty.
Przed śmiercią modliłeś się o jedność, aby
wszyscy, którzy w Ciebie wierzą stanowili jedno,
aby świat uwierzył, że Ty zostałeś posłany przez
Ojca (J 17,21).
Ty powołałeś Twojego sługę, Franciszka, by
był znakiem jedności Kościoła. Pobłogosław jego
podróż do Szwecji. Niech jego przesłanie odnowi i
wzmocni wysiłki wszystkich na rzecz
promowania spełnienia swojej modlitwie.

na Światowy Dzień Misyjny 2016.

Niedziela
23 X 2016
Poniedziałek
24 X 2016
Wtorek
25 X 2016
Środa
26 X 2016
Czwartek
27 X 2016.
Piątek
28 X 2016
Sobota
29 X 2016

Bez Ciebie nic nie możemy uczynić (por. J
15,5). Zachowaj nas jako latorośle w
prawdziwym krzewie winnym, abyśmy mogli
trwać w Tobie oczyszczeni i odnowieni
przynosząc obfite owoce dla zbawienia
wszystkich. Amen.

Święta Maryjo, Matko Kościoła, módl się za
nami
XXX NIEDZIELA
ZWYKŁA –– „C”. 23 X 2016
Św. Józefie, Patronie Kościoła, módl się za nami
Syr 35,12-14.16-18; Ps 34,2-3.17-19.23; 2 Tm 4,6-9.16-18; 2 Kor 5,19; Łk 18,9-14
Święty Ansgarze, Apostole Skandynawii, módl się
za nami
Rafała
Święta
Brygido,
módl się za nami,
Ef 4,32-5,8; Ps 1,1-4.6;
J 17,17ba;
Łk 13,10-17
Błogosławiony Nielsie Steensenie, módl się za
Darii, Ingi
nami
Ef 5,21-33; Ps 128,1-5; Mt 11,25; Łk 13,18-21

Lucjana
Ef 6,1-9; Ps 145,10-14; 2 Tes 2,14; Łk 13,22-30

Sabiny
Ef 6,10-20; Ps 144,1a.2abc.9-10; Łk 19,38; Łk 13,31-35
Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Ef 2,19-22; Ps 19,2-5; Łk 6,12-19

Wioletty
Flp 1,18b-26; Ps 42,2-3.5; Mt 11,29ab; Łk 14,1.7-11
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – C – 23 X 2016.
1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej,
ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi
sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli
mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, do której
zapraszamy w niedzielę przed mszą św. i już po raz ostatni w październiku w
środę o godz. 18:30 w kościele św. Anny. Modlitwę poprowadzą lektorzy.
2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynający Tydzień
Misyjny. Zachęcamy do modlitwy za dzieło misyjne Kościoła.
3. We wtorek próba chóru o g. 18.30.
4. W piątek katecheza dla bierzmowanych a w sobotę dla dzieci.
5. W następną niedzielę po mszy św. zapraszamy dzieci z rodzicami na BAL
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Już od trzech lat spotykamy się razem, by
poznać i uczcić naszych świętych patronów najpierw w czasie modlitwy a potem
w czasie wspólnej zabawy. Chętni do pomocy rodzice mogą zgłosić się do sióstr.
6. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Przy
wyjściu ze świątyni wystawione zostały specjalne kartki wspominkowe, na
których możemy wypisać imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać
Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Wypełnione kartki można składać
na tacę bądź przynieść do zakrystii.
7. Pozdrawiamy serdecznie solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując im
najlepsze życzenia. Zmarłych w ostatnim czasie parafian polecamy dobroci i
miłosierdziu Boga.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 X – święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w
„katalogu” Apostołów jako krewni Pana Jezusa; według niektórych pisarzy
wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć
męczeńską.
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
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