
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE        OFIAROWANIE PAŃSKIE

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA MALACHIASZA 
(Ml 3,1-4) 
Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował 
drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie 
do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i 
Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto 
nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto 
przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy 
się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i 
jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał 
przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów 
Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a 
wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. 
Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem 
jak za dawnych dni i lat starożytnych. 

Ps 24,7-10) 
REFREN: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem 
chwały 

Bramy, podnieście swe szczyty, 
unieście się odwieczne podwoje, 
aby mógł wkroczyć Król chwały. 
Kto jest tym Królem chwały? 
Pan dzielny i potężny, 
Pan potężny w boju. 

Bramy, podnieście swe szczyty, 
unieście się odwieczne podwoje, 
aby mógł wkroczyć Król chwały. 
Kto jest tym Królem chwały? 
Pan Zastępów: On jest Królem chwały. 

CZYTANIE Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓW (2,14-18) 
Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, 
dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich 

uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, 
który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest 
diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe 
życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. 
Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale 
przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego 
musiał się upodobnić pod każdym względem do 
braci, aby stał się miłosiernym i wiernym 
arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za 
grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał 
będąc doświadczany, w tym może przyjść z 
pomocą tym, którzy są poddani próbom. 
 
ALLELUJA  
Światło na oświecenie pogan i chwała ludu 
Twego, Izraela. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZA (2,22-
40) 
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według 
Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde 
pierworodne dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu. Mieli również złożyć w 
ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, 
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w 
Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał 
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na 
nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy 
śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 
natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. 
A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby 
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął 
Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o 
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Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 
wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego 
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 
mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do 
Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na 
upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na 
znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją 
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły serc wielu. Była tam również prorokini 
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 
podeszła w latach. Od swego panieństwa 

siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. 
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie 
rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w 
postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy 
w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o 
Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia 
Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według 
Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało 
mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża 
spoczywała na Nim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu 
(wspomnienie obowiązkowe); 
10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela 
zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według 
reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu (wspomnienie 
obowiązkowe). 

 
 

Myśli na niedzielę…  
Każdy człowiek ma jakieś prawa i obowiązki. Nawet uczniowie szkoły podstawowej 
wiedzą, że coś im się należy, ale również i to, że są do czegoś zobowiązani. Inną 
sprawą jest to, który z uczniów zna regulamin szkolny, a tym samym zna swoje 
prawa i obowiązki. Uczniowie Jezusa dowiedzieli się o swych obowiązkach od 
samego Mistrza, który wprost do nich powiedział: „Wy jesteście solą… światłem”, 
ale równocześnie dodał, co mają czynić, aby wypełnili swoje zadania. 
Na ile znamy Ewangelię, aby nią żyć i tym samym być solą i światłem dla świata? To 
nie jest retoryczne pytanie, a odpowiedzieć każdy może sobie sam. 
Czy mam wyrobiona w sobie postawę dawania świadectwa – przede wszystkim 
czynem „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

KOLEKTA z ostatniej niedzieli 
Grupa polska  6375,50 DKK 
Grupa duńska 1602,50 DKK 
Grupa angielska  5027,00 DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane  
na potrzeby naszej Parafii. 

GRUPA PODAJ DALEJ 
Najbliższe terminy spotkań 

6 II g. 18.00 – SPOTKANIE Z BIBLIĄ 
13 II   - FERIE 
20 II   - FERIE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. Dzisiaj w Danii przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej 
tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Niech przyniesione przez was 
świece zwane gromnicami, przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, 
przypominają o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi 
naszego życia. 
 
2. Każda niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. 
Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie 
pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Tylko w ten sposób możemy 
stać się świadkami Chrystusa w świecie. 
 
3. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się specjalne błogosławieństwo połączone z 
prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. Nie wszyscy mogli być w kościele w 
piątek, kiedy wspominaliśmy Św. Błażeja i modliliśmy się o zdrowie gardła i dobrego 
korzystania z daru mowy za jego wstawiennictwem. Po tym błogosławieństwie 
odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych a w kaplicy spotkanie ministrantów. 
4. Jutro w poniedziałek o g. 18.00 spotkanie grupy PODAJ DALEJ, tym razem 
zapraszamy na spotkanie z Biblią. Natomiast przez następne dwa tygodnie spotkań nie 
będzie.  
5. Nie będzie również próby chóry we wtorek. 
5. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie 
Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie 
śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja 

PORZĄDEK MSZY ŚW. 
NIEDZIELE 

8.30, 10.00 - po duńsku, 12.00 - po polsku, o g. 11.45 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy; 
17.00 - po angielsku 

DNI POWSZEDNIE 
Poniedziałek - 8.00 - po duńsku 
Wtorek - 17.00 - z nieszporami po duńsku 
Środa - 8.00 - po duńsku,  
Czwartek - 17.00 - z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy po duńsku 
Piątek - 17.00 - po duńsku  
W 1. Piątek  miesiąca  18.30 po polsku. Po Mszy św. całonocna Adoracja Najśw. Sakramentu 
w kaplicy. 
Sobota - 8.00 - z Laudesami, czyli modlitwą poranną po duńsku,  16.30 – Msza św. z Nowenną 
do MB Nieustającej Pomocy -po angielsku ,- 18.30 - po polsku 



wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany 
kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się 
w krótkim czasie centrum kultu Maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają 
chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata. W naszym kościele po Mszy Świętej 
wieczornej nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej 
natomiast będzie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych tym, którym jest on 
potrzebny...Pamiętajmy, że jest to Sakrament umocnienia... Serdecznie proszę o 
pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej 
świątyni. 
6. Kolejny Kurs Przedmałżeński rozpoczynamy w sobotę – 18 lutego o godz. 16:00 w 
Sali Św. Klemensa.  
 

 
KALENDARIUM LITURGICZNE 

 

Niedziela 5. Niedziela Zwykła „A” -OFIAROWANIE PAŃSKIEJ––05 II 2017 

05 II 2017 Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps 24,7-10; Łk 2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32) 

06 II 2017 Rdz 1,1-19; Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35; Mt 4,23; Mk 6,53-56 

07 II 2017  Rdz 1,20-2,4a; Ps 8,4-9; Ps 111,7b.8a; Mk 7,1-13 

08 II 2017 Rdz 2,4b-9.15-17; Ps 104,1-2.27-30; J 17,17ba; Mk 7,14-23 

09 II 2017 Rdz 2,18-25; Ps 128,1-5; Mt 11,25; Mk 7,24-30 

10 II 2017 Rdz 3,1-8; Ps 32,1-2.5-7; Dz 16,14b; Mk 7,31-37 

11 II 2017 Rdz 3,9-24; Ps 90,2.4-6.12-13; Mt 4,4b; Mk 8,1-10 

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 
Siostry Służebniczki BDNP    tel. 3259 2188            immaculata1850@gmail.com 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 
 

Sognets bank konto: Regnr.: 0106 Kontonr.: 8200 354 045 
z dopiskiem VEDLIGEHOLDELSE 

MOBILE PAY - 2765 1069 

mailto:info@sanktannaekirke.dk
mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:slarom@wp.pl
mailto:szorc6@gmail.com
mailto:immaculata1850@gmail.com
http://www.polskamisjakatolicka.dk/

