POLSKA MISJA KATOLICKA
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze

GAZETKA

NIEDZIELNA

17.NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 24.07.2016.
Niedzielne teksty biblijne:
Rdz 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Łk 11, 1-13;

przyjacielem, to z powodu jego natręctwa
wstanie i da mu, ile potrzebuje.
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie
modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z
wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się
kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem,
modlić, jak i Jan nauczył swoich
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a
uczniów».
kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie,
ojców syn poprosi o
mówcie:
chleb, czy poda mu
Nie kombinuj nic,
Ojcze, niech się święci
Lub też
Twoje imię;
tylko módl się jak JEZUS prosi. kamień?
gdy prosi o jajko,
niech przyjdzie Twoje
czy poda mu
królestwo. Naszego
skorpiona? Jeśli
chleba powszedniego
o. Dolindo Ruotolo
więc wy, choć źli
dawaj nam na każdy
jesteście, umiecie
dzień, i przebacz nam
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż
nasze grzechy, bo i my przebaczamy
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego
każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść,
tym, którzy Go proszą».
byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do
nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela,
pójdzie do niego o północy i powie mu:
„Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo
mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a
nie mam, co mu podać”. Lecz tamten
odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi
się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci
leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać
tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i
nie dał z tego powodu, że jest jego
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Oto Słowo Pańskie.
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Medytacja niedzielna:

 "Módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a
pracujcie tak, jakby wszystko zależało od was"
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, KKK 2834
 Tym, którzy szukają Królestwa i sprawiedliwości
Bożej, przyrzeka On udzielić wszystkiego w
nadmiarze. W rzeczywistości wszystko należy do
Boga: temu, kto posiada Boga, nie brakuje niczego,
jeśli sam należy do Boga. KKK, 2830
 Ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z
modlitwą. Tylko w ten sposób możemy uznać za możliwą do
urzeczywistnienia zasadę nieustannej modlitwy.KKK, 2745
 Kto się modli, z pewnością się zbawia; kto się nie modli, z pewnością się
potępia. KKK,, 2744
 Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to co niemożliwe,
staje się możliwe, to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby
grzeszył człowiek, który się modli. KKK 2744
 Modlitwa jest życiową koniecznością. KKK 2744
 Można modlić się często i gorąco. Nawet na targu czy w czasie samotnej
przechadzki, siedząc w swoim sklepiku czy też kupując lub sprzedając, a
nawet przy gotowaniu. KKK 2743
 Zawsze modlitwę w ciszy, ponieważ Bóg przemawia w ciszy serca. Bóg jest
przyjacielem ciszy – powinniśmy rozpoczynam słuchać Boga, bo istotne
jest nie to, co my mówimy, ale to, co On pragnie nam powiedzieć. Matka
Teresa z Kalkuty
 Miłość zaczyna się w domu, dlatego tak ważna jest rodzinna modlitwa.
Jeśli razem będziecie się modlić, pozostaniecie razem, będziecie
wzajemnie darzyć się miłością, jaką Bóg obdarza każdą i każdego z was.
Dzieci trzeba uczyć modlitwy, a rodzice powinni modlić się razem z
dziećmi. Matka Teresa z Kalkuty
www.polskamisjakatolicka.dk
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„Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu
Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu
Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś
losy świata i każdego człowieka.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze
wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata i daj im łaskę owocnego
przeżycia Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie. Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję
zrezygnowanym, miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas
zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym
ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.”
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Rdz 18, 20-32; Ps 138 Kol 2, 12-14; Łk 11, 1-13;
Św. Jakuba Apostoła
2 Kor 4, 7-15; Mt 20, 20-28
Św.Joachima i Anny Rodziców NMP
Syr 44, 1. 10-15; Mt 13, 16-17
Natalii
Jr 15, 10. 16-21; Mt 13, 44-46
Wiktora
Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
Św. Marty
1 J 4, 7-16; Łk 10, 38-42
Piotra
Jr 26, 11-16. 24; Mt 14, 1-12
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W dzisiejszą niedzielę jesteśmy zachęceni do modlitwy. Niech słowa Pana Jezusa
będą zachętą do głębszej modlitwy, zwłaszcza w intencji Światowych Dni Młodzieży.
Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy o bezpieczeństwo i głęboki duchowy przebieg ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEZY w Krakowie, ale także do
śledzenia w mediach spotkań młodzieży z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM.
W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Joachima i Anny,
Rodziców NMP. Jest to również dzień Patronki naszej Parafii, św. Anny. Jednak
uroczystość odpustowa jest przeniesiona na 10 i 11 września, gdy we wspólnocie
trzech naszych grup językowych 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.
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.
Parafialny Projekt wspierania uchodźców
WIZYTY RODZINNE W OŚRODKU KONGELUNDEN
WSTĘPNE SPOTKANIE 31 lipca g.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 Poul: tlf 53 61 05 52 (jp@sktannaekirke.dk)

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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