GAZETKA NIEDZIELNA
Parafia św. Anny w Kopenhadze

Adwent

Rok A 27.11.2016 r.

SŁOWO BOŻE – 1. NIEDZIELA ADWENTU
CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA.
Widzenie Izajasza, syna Amosa,dotyczące
Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu
czasów, że góra świątyni Pana stanie
mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad
pagórki. Wszystkie narody do niej
popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną:
”Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do
świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy
dróg swoich, byśmy kroczyli Jego
ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu
i słowo Pana z Jeruzalem”. On będzie
rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki
dla licznych narodów. Wtedy swe miecze
przekują na lemiesze, a swoje włócznie na
sierpy. Naród przeciw narodowi nie
podniesie miecza, nie będą się więcej
zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu
Jakuba, postępujmy w światłości Pana!
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122)
Refren:Idźmy z radością na spotkanie
Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
”Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię
Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: ”Pokój z tobą”.
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN.
Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz
nadeszła dla was godzina powstania ze
snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej
nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się
posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy
więc uczynki ciemności, a przyobleczmy
się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak
w jasny dzień: nie w hulankach i
pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu,
nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie
się w Pana Jezusa Chrystusa i nie
troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając
żądzom.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.
EWANGELIA (Mt 24,37-44)
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
MATEUSZA.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie

przed potopem jedli i pili, żenili się i za
mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że
przyszedł potop i pochłonął wszystkich,
tak również będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w
polu: jeden będzie wzięty, drugi
zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach:
jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym
dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie:
Gdyby gospodarz wiedział, o której porze
nocy złodziej ma przyjść, na pewno by
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do
swego domu. Dlatego i wy bądźcie
gotowi, bo w chwili, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Myśli na niedzielę…
Gdyby gospodarz wiedział…
Nie lubimy „gdybania”. Co z tego, że ktoś powie: „Gdybym to ja wiedział, że…
tobym tam nie poszedł, tobym się nie zgodził, to wszystko byłoby inaczej”. Tego
typu myślenie nic nie daje oprócz refleksji nad postępowaniem własnym i cudzym.
Tymczasem w Ewangelii sam Jezus używa tego słowa w kontekście refleksji,
mówiąc: „Gdyby gospodarz wiedział…”. Tym samym Pan zachęca nas nie tylko do
czuwania, ale także do refleksji nad swym życiem, abyśmy byli bardziej świadomi
naszego posłannictwa, wszak od 1050 lat jesteśmy narodem należącym do
Chrystusa! Mamy jedno wspólne imię – chrześcijanie! Przed nami rok pełen zadań:
idźmy i głośmy Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu.
Warto jest zacząć od nowa, nawet wtedy, gdy poprzednim razem coś w nam życiu
nie wyszło, coś się nie udało. Dlatego dobrze się dzieje, że znów nastał Adwent, bo
warto zacząć czuwać nad sobą, nad swym duchowym życiem. „Idźcie i głoście”.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
PORZĄDEK MSZY ŚW.
NIEDZIELE
8.30 - po duńsku, 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, 18.30 - RORATY po polsku
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

NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny
i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem:
„Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program
duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez
ostatnie lata od 2013 roku. Jak Apostołów,
tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy
świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym
miłości i miłosierdzia człowiek może
osiągnąć prawdziwe szczęście.
2. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą
wchodzimy w liturgiczny okres
ADWENTU, który jest radosnym
oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16
grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę
powtórnego przyjścia Chrystusa przy
końcu czasów. Kolejne dni mają służyć
naszemu bezpośredniemu przygotowaniu
do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas
warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w
sobie apostolskiego powołania. Dobrą
formą przygotowania będą REKOLEKCJE
ADWENTOWE, które rozpoczną się za
tydzień – 4 grudnia. Głosić je będzie w tym
roku o. Witold Radowski – redemptorysta
z Tuchowa.
3. Również w przyszłą niedzielę odbędzie
się coroczny KONCERT ŚWIĄTECZNY,
na który bardzo serdecznie zapraszamy:
Wystąpią w nim o 15:00 – Agnieszka
Wolska - sopran, później nasz polski chór
Gaude Mater i filipińska grupa Hemig
Choir zaśpiewają najpiękniejsze polskie
kolędy, wprowadzając nas w klimat
świąteczny od strony duchowej. Bilety w

cenie 50 dkk do nabycia w zakrystii lub u
Danieli (22 90 34 82).
4. W każdą środę Adwentu o godz. 18:30
RORATY czyli Msza Św. wotywna o N. M.
P. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie
na przyjście Chrystusa.
5. Za chwilę odbędzie się poświęcenie
opłatków na stół wigilijny, które będzie
można zabrać za dobrowolną ofiarę.
Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj, żeby się
opłatkiem połamać przed wigilią. W
zakrystii są do nabycia kartki świąteczne.
6. We wtorek spotkanie chóru o g.18.30.
7. W tym tygodniu przypada I PIĄTEK
MIESIĄCA, od 17:30 możliwość spowiedzi,
o 18:30 Msza Św., nabożeństwo I piątku i
całonocne czuwanie w kaplicy. Nie ma
spotkania dla Bierzmowanych w tym dniu,
ale są zaproszeni do kościoła.
8. W I SOBOTĘ MIESIĄCA spotykamy się
o g.18.30 na mszy św. i nabożeństwie ku
czci Niepokalanego Serca Maryi.
9. Młodzież nastoletnią zapraszamy na
spotkania grupy pod nazwą PODAJ DALEJ,
której celem jest wspólna modlitwa,
rozważanie Słowa Bożego, śpiew a także
posiłek. Więcej informacji na plakacie w
przedsionku kościoła.

PROGRAM REKOLEKCJI
4.12.2016 niedziela kościół św. Anny-MSZA ŚW. g.12.00 dla
dorosłych, g.13.30 dla dzieci z rodzicami
5-7.12.2016 - SPOWIEDŹ św. g.17.30, MSZA ŚW. g. 18.30
U św. Antoniego - g.17.00 SPOWIEDŹ , g. 17.30 MSZA ŚW.

KALENDARIUM LITURGICZNE
Niedziela
27 XI 2016
Poniedziałek
28 XI 2016
Wtorek
29 XI 2016
Środa
30 XI 2016
Czwartek
01 XII 2016.
Piątek
02 XII 2016
Sobota
03 XII 2016

1.NIEDZIELA ADWENTU –– „A” 27 XI 2016
Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rz 13,11-14; Ps 85,8; Mt 24,37-44
Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Ps 80,4; Mt 8,5-11
Iz 11,1-10; Ps 122,1-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24
Święto św. Andrzeja Apostoła
Iz 49,1-6 (Rz 10,9-18); Ps 19,2-5ab; Mt 4,19; Mt 4,18-22
Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Iz 55,6; Mt 7,21.24-27
Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego
Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Iz 33,22; Mt 9,35-10,1.6-8

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 30 XI – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na
których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich
(święto); Pamiętajmy w modlitwach o o. Andrzeju Szorcu, który obchodzi w tym dniu swoje
imieniny.
 2 XII – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych



3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych
misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).
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