POLSKA MISJA KATOLICKA
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze

GAZETKA

NIEDZIELNA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 30.10.2016.
Niedzielne teksty biblijne:
Mdr 11,22-12,2; Ps 145,1-2.8-11.13-14; 2 Tes 1,11-2,2; J 3,16; Łk 19,1-10

Jezus wszedł do Jerycha i
przechodził przez miasto. A był
tam pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik
celników i bardzo bogaty.
Chciał on koniecznie zobaczyć
Jezusa, kto to jest, ale nie
mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc
naprzód i wspiął się na
sykomorę, aby móc Go ujrzeć,
tamtędy bowiem miał
przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce,
spojrzał w górę i rzekł do
niego: Zacheuszu, zejdź
prędko, albowiem dziś muszę
się zatrzymać w twoim domu.

Zeszedł więc z pośpiechem i
przyjął Go rozradowany. A
wszyscy, widząc to, szemrali:
Do grzesznika poszedł w
gościnę. Lecz Zacheusz stanął
i rzekł do Pana: Panie, oto
połowę mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w czym
skrzywdziłem, zwracam
poczwórnie. Na to Jezus rzekł
do niego: Dziś zbawienie stało
się udziałem tego domu, gdyż i
on jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło. Oto Słowo Pańskie.

Medytacja niedzielna:
Na tej skale zbuduję Mój Kościół
Dla każdego z nas dom jest czymś niezwykle ważnym. Anglicy mówią: My home
is my castel – Mój dom jest moją twierdzą. Strzeżemy nasz dom, aby niepowołany człowiek nie wtargnął do niego i nie zniszczył tego, co jest jego świętością.
Dom kojarzy się przede wszystkim z rodzicami, rodzeństwem, dzieciństwem,
czasem wzrastania, dojrzałością. Jest miejscem, gdzie cały czas powinny trwać
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miłość, dobroć, zaufanie, gdzie można znaleźć schronienie. W domu czujemy się
najlepiej, bo jak mówi stare przysłowie – „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. O Boży dom zadbał król Salomon – zbudował świątynię w Jerozolimie,
stanął wśród wszystkich zebranych przed ołtarzem Pana i modlił się. Król prosi
Boga, aby wysłuchał modlitwy jego i ludu Izraela, i aby „dniem i nocą” spoglądał na świątynię. Święty Piotr poucza, że Chrystus jest kamieniem, którego ludzie odrzucili, ale Bóg Go wybrał. Chrześcijanie są także żywymi kamieniami,
stanowiącymi duchową świątynię. Stanowią święte kapłaństwo, są wybranym
plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem na własność
Bogu przeznaczonym. „Oto kamienie czworoboczne i białe, i przystające do siebie w swych spojeniach, to apostołowie i biskupi, i nauczyciele i diakoni, którzy
postępowali drogą życia w świętości Bożej i swe powinności biskupów, nauczycieli i diakonów spełniali świątobliwie i uczciwie dla dobra wybrańców Bożych”
(Hermas). Nowe życie w Chrystusie” Program duszpasterski Kościoła w Polsce

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.
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
Św. Józefie, Patronie Kościoła, módl się za nami
Święty Ansgarze, Apostole Skandynawii, módl się za nami
Święta Brygido, módl się za nami,
Błogosławiony Nielsie Steensenie, módl się za nami
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PROGRAM WIZYTY PAPIEŻA FRANCISZKA SZWECJI

Poniedziałek, 31 października
8.20 – Wylot z portu lotniczego Rzym-Fiumicino
11.00 – Przylot do międzynarodowego portu lotniczego w Malmø, gdzie nastąpi oficjalne
powitanie Ojca Świętego. Na lotnisku papież odbędzie rozmowę z premierem Szwecji.
13.50 – Wizyta kurtuazyjna u rodziny królewskiej w pałacu Kungshuset w Lund,
14.30 – Wspólna modlitwa ekumeniczna w katedrze luterańskiej w Lund, w czasie której
przewidywana jest papieska homilia
16.40 – Spotkanie ekumeniczne na stadionie Malmö Arena w Malmö z przemówieniem
Ojca Świętego.
18.10 – Spotkanie z delegacjami ekumenicznymi w Malmö Arena.
Wtorek, 1 listopada
9.30 – Msza św. na terenie Swedbank Stadion w Malmö z papieską homilią
12.30 – Oficjalna uroczystość pożegnalna na terenie międzynarodowego portu lotniczego
w Malmø
12.45 – Odlot do Rzymu
Między Włochami, Polską a Szwecją nie ma różnic czasowych.
Transmisje będzie można oglądać na www.tv-trwam.pl
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
Sognets bank konto: Regnr.: 0106 Kontonr.: 8200006985
Skt. Annæ Stiftelsen: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8205625985/MOBILE PAY - 2765 1069

Niedziela
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA –– „C”. 30 X 2016
Mdr 11,22-12,2; Ps 145,1-2.8-11.13-14; 2 Tes 1,11-2,2; J 3,16; Łk 19,1-10
Flp 2,1-4; Ps 131,1-3; J 8,31b-32; Łk 14,12-14
Uroczystość Wszystkich Świętych
Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Mdr 3,1-6.9; Ps 103,8,10.13-18; 2 Kor 4,14--5,1; J 6,40; J 14,1-6

Pierwszy Czwartek Miesiąca
Flp 3,3-8a; Ps 105,2-7; Mt 11,28; Łk 15,1-10

Pierwszy Piątek Miesiąca
Flp 3,17-4,1; Ps 122,1-2.4-5; 1 J 2,5; Łk 16,1-8

Pierwsza Sobota Miesiąca
Flp 4,10-19; Ps 112,1-2.5-6.8a.9; 2 Kor 8,9; Łk 16,9-15
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – C – 30 X 2016.
1. „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc
wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę pragniemy sobie
uświadomić obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego.
Choć to data umowna, chcemy przez każdorazowy udział w Eucharystii tworzyć i umacniać
wspólnotę Kościoła, wspólnotę braci i sióstr w jednej wierze.
2. Po Mszy Św. zapraszamy dzieci z rodzicami na Bal Wszystkich Świętych do dużej sali.
3. We wtorek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć
wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim
zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy
chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Część
naszych parafian jedzie do Malmø, by uczestniczyć w Eucharystii celebrowanej przez Ojca
Św. Franciszka. Wszystkich innych zachęcamy do łączności duchowej. Nie będzie mszy
św. o 17.00, a liturgiczne obchody tej uroczystości w kościele duńskim w niedzielę 6.11.
W ten dzień zbierzemy się na wspólnej modlitwie za zmarłych na pobliskim cmentarzu o
godz. 14.30.
4. We wtorek próba chóru o g. 18.30. Zachęcamy nowe osoby do włączenia.
5. W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Modlimy się w tym dniu za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Modlimy
się za zmarłych, a w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w
czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Msza Św. w tym dniu
będzie sprawowana o godz. 18:30 w trzech językach.
6. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za
zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za
grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek
przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej
pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy poprzedzili nas w drodze do
Domu Ojca.
7. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca:
 będzie możliwość spowiedzi od godz. 17:30, później Msza Św. i Różaniec z
wypominkami za naszych bliskich zmarłych. Po mszy św. całonocna adoracja Najświętszego
sakramentu w kaplicy. Nie będzie w tym dniu spotkania dla przygotowujących się do
Bierzmowania, ale są oni zaproszeni do kościoła.
8. W sobotę zajęcia dla dzieci a wieczorem msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego
Serca Maryi z racji Pierwszej Soboty.
9. Są już dostępne bilety w cenie 200 koron na Jesienną Zabawę, która się odbędzie 12
listopada. Ilość miejsc ograniczona. Zabawa rozpocznie się o godz. 18:30 i zakończy się o
północy.
10. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańca i msza św. zwłaszcza z udziałem dzieci.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 4 XI – św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu, wprowadzający gorliwie reformy
Soboru Trydenckiego.
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Wszystkim Wam Drodzy siostry i bracia życzę wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej
Różańcowej. Po mszy św. zapraszamy na kawę na dużą salę.
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