
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

CZYTANIE Z KSIĘGI LICZB. 

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: 
„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie 
błogosławić synom Izraela. Powiecie im: 
«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 
rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię 
obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje 
oblicze i niech cię obdarzy pokojem». 
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami 
Izraela, a Ja im będę błogosławił”. 
 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67) 
Bóg miłosierny niech nam błogosławi. 
 
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi; * 
niech nam ukaże pogodne oblicze.  
Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich 
narodów.  
 
Niech się narody cieszą i weselą, + 
że rządzisz ludami sprawiedliwie, * 
i kierujesz narodami na ziemi.  
Niechaj nam Bóg błogosławi, * 
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. 
 
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO GALATÓW. (Ga 4,4-7) 
Bracia:Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg 
zesłał swojego Syna, zrodzonego z 
niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby 

wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 
abyśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo. Na dowód tego, że jesteście 
synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha 
Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A 
zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz 
synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z 
woli Bożej. 
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA. 
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców przez proroków,  
a w tych ostatecznych dniach przemówił 
do nas przez Syna.  
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
ŁUKASZA. (Łk 2,16-21) 
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem 
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 
leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, 
opowiedzieli o tym, co im zostało 
objawione o tym Dziecięciu. 
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się 
temu, co im pasterze opowiadali. 
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te 
sprawy i rozważała je w swoim sercu. 
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak 
im to było powiedziane.Gdy nadszedł 
dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, 
nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał 
anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 
 

GAZETKA NIEDZIELNA 

Parafia św. Anny w Kopenhadze 

NOWY ROK     Rok A  01.01.2017 r. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myśli na niedzielę… Rozważała wszystkie te sprawy… 
W pierwszy dzień roku kalendarzowego mamy tak wiele życzeń dla bliskich, przyjaciół, 
sąsiadów, że brakuje czasu na wizyty, spotkania, obdarowanie drobnymi prezentami. Nic więc 
dziwnego, że coraz częściej „wisimy na telefonie”, odpowiadamy na e-maile, piszemy SMS-y, 
MMS-y. Brakuje nam czasu także dla siebie samych, na refleksję, wyciszenie po „sylwestrze”. 
Ewangelia koncentruje się nie tylko na pasterzach i na ósmym dniu życia Niemowlęcia, ale 
także na tym, co przeżywała Maryja. Ewangelista Łukasz zapisał takie zdanie: „Maryja 
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Naśladujemy więc 
Niepokalaną i rozważamy to wszystko, co dzieje się wokół nas i w naszym wnętrzu. 
 „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

ŚWIĄTECZNA KOLEKTA 
Grupa polska   10 528 DKK + 300 PLN + 20 $ 
Grupa duńska  3 329 DKK 
Grupa angielska  11 349 DKK + 50 € + 50 $ 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na 
potrzeby naszej Parafii. 

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 

W poniedziałek 9 STYCZNIA o g. 

17.00 w bibliotece spotkanie grupy 

młodzieżowej PODAJ DALEJ. 

 

MODLITWA NA NOWY ROK 
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten Nowy Rok. Nie wiemy, 

co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? To 
wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. Ty prowadzisz 
nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą 
Twoich przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, co 
się Tobie podoba, co do mnie należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie. Nie wiem, co mnie w tym 
roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku 
dobremu i to mi wystarcza. Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech rozpocznę ten rok w miłości 
Twojej i pozostanę Ci wierny. Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. 
Kieruj mną według świętej woli Twojej W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja 
jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie.  



NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną 
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc 
Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego 
świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych 
doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie 
zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane 
każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. 
2. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, 
przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej 
łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła. 
3. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji 
zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi 
wszystkich narodów, ras i języków. Msza Święta o godz. 18:30.  
Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym 
polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion 
Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy 
cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus 
błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi 
naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od 
nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Nie ma w tym dniu Katechezy przed 
Bierzmowaniem, ale przygotowujący się przychodzą do Kościoła, bo jest to również I 
piątek miesiąca. Spowiedź od g. 17.30 a po mszy św. całonocna adoracja Najśw. 
Sakramentu w kaplicy. 
4. W I SOBOTĘ MIESIĄCA spotykamy się o g.18.30 na mszy św. i nabożeństwie ku czci 
Niepokalanego Serca Maryi. 
5. Rozpoczęła się wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Niech odwiedziny kapłana w 
naszym domu staną się okazją do dania świadectwa naszej wiary, jak też do 
braterskiego spotkania całej rodziny ze swoim duszpasterzem. 
6. Przypominamy, że 15 stycznia będziemy gościć w naszej parafii ks. Prymasa Polski 
abp Wojciecha Polaka oraz naszego bp Czesława Kozona. Bedzie to okazja do 
dziękczynienia Bogu za wszystkie wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce w 
roku 2016. 
7. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą 
miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia 
Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się 
naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty 
parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co 
posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się 
rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla 
naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym. 



 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
2 I – św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła żyjący w IV 
wieku (wspomnienie obowiązkowe). 

    KALENDARIUM LITURGICZNE 
 

 

 

 

 

 

 

Niedziela NOWY ROK –– „A”  01 I 2017 

01 I 2017 Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21 

02 I 2017 1 J 2,22-28; Ps 98,1-4; Hbr 1,1-2; J 1,19-28 

03 I 2017  1 J 2,29-3,6; Ps 98,1.3-6; J 1,14.12; J 1,29-34 

04 I 2017 1 J 3,7-10; Ps 98,1.7-9; Hbr 1,1-2; J 1,35-42 

05 I 2017 1 J 3,11-21; Ps 100,1-5; J 1,43-51 

06 I 2017 Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12 

07 I 2017 1 J 3,22-4,6; Ps 2,7-8,10-11; Mt 4,23; Mt 4,12-17.23-25 

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 

Co najmniej 31 osób pełniących w Kościele katolickim posługę duszpasterską zginęło w 
roku 2016 w różnych krajach świata. Jest to poważny wzrost (o 41 proc.) w porównaniu z 
rokiem 2015, w którym -było ich 22, czyli o 9 mniej. Prawie połowa z nich to księża, których 
w tym roku zamordowano 14 - o jednego więcej niż rok wcześniej. Zaskakująco duży, bo 
ponad dwukrotny, jest wzrost liczby zabitych zakonnic - z 4 do 9. Wśród tegorocznych 
męczenników więcej jest także zaangażowanych duszpastersko świeckich - 7, podczas gdy 
rok temu było ich 5. Życie oddał też nigeryjski seminarzysta. Według Fidesu w latach 2000-
15 zginęło 396 osób pełniących posługę duszpasterską, w tym 5 biskupów. Najwięcej w  
Ameryce, głównie Łacińskiej. W mijającym roku poniosło tam śmierć 16 ludzi Kościoła, z 
czego najwięcej, bo aż 7, w tym 3 księży - w Meksyku. W Afryce było 8 takich ofiar, w Azji - 6, 
w tym 4 marca zastrzelono 4 misjonarki miłości w Jemenie. Również w Europie, a konkretnie 
we Francji, zginął 26 lipca z rąk islamskich fundamentalistów ks. Jacques Hamel. 
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