
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE 

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA. 
Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w 
tobie się rozsławię”. Wsławiłem się w oczach 
Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz 
przemówił Pan, który mnie ukształtował od 
urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do 
Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.  
I mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla 
podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 
ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością 
dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 
krańców ziemi”.  
 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 40)  
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.  
 
Z nadzieją czekałem na Pana, + 
a On się pochylił nade mną * 
i wysłuchał mego wołania.  
Włożył mi w usta pieśń nową, * 
śpiew dla naszego Boga.  
 
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,  
ale otworzyłeś mi uszy.  
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. * 
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.  
 
W zwoju księgi jest o mnie napisane: + 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój 
Boże, * 
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.  
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim 
zgromadzeniu * 
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty 
wiesz, Panie.  
 

POCZĄTEK 1. LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO 
KORYNTIAN. (1 Kor 1,1-3) 
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła 
Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła 
Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali 
uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do 
świętości wespół ze wszystkimi, którzy na 
każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.  
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od 
Pana Jezusa Chrystusa.  
 
Aklamacja: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA. 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 
nami.  
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,  
aby się stali dziećmi Bożymi. 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA. 
(J 1,29-34) 
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i 
rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po 
mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić 
wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».  
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, 
który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na 
Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który 
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do 
mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha 
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest 
Tym, który chrzci Duchem Świętym».  
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest 
Synem Bożym”. 

GAZETKA NIEDZIELNA 

Parafia św. Anny w Kopenhadze 

2. NIEDZIELA ZWYKŁA   Rok A  15.01.2017 r. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOL KIRKE 29.01. 2017 kl.11-12. 

NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  

w każdą niedzielę o g. 11.45 przed mszą św., w każdy czwartek o g. 17.00 po duńsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myśli na niedzielę…  
Ileż to razy patrzymy, a nie widzimy – osób, przedmiotów, zdarzeń. 

Najczęściej spotyka to ludzi zmęczonych – wpatrują się w dal, są w innym 

świecie, nie dostrzegają nic wokół siebie. Takie sytuacje przytrafiają się 

każdemu, nawet małym dzieciom. Czasami słyszymy zarzuty: wołałem do 

ciebie, machałem rękami – nie zauważyłeś, aleś był zamyślony. Ileż to razy 

takich zamyślonych można zauważyć podczas Eucharystii. Jeśli są 

„zatopieni na modlitwie”, to nie ma co przeszkadzać. Ale co uczynić, jeśli 

nie widzą nadchodzącego Chrystusa…? 

Aby dać świadectwo o naszym Mistrzu i Panu, trzeba być świadomym 

tego, co się dzieje wokół nas. Owszem, każdemu może się zdarzyć chwila 

zmęczenia, senności, zniechęcenia czy nawet znudzenia, ale… nie w 

kwestiach wiary! W tym wypadku nie możemy nie zauważyć 

nadchodzącego ku nam Jezusa! Nie możemy pominąć Jego obecności! 

„Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

ŚWIĄTECZNA KOLEKTA 
Grupa polska   3124,5O DKK 
Grupa duńska  4823 DKK 
Grupa angielska  3722 DKK 

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  
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 16 STYCZNIA o g. 

18.00 w bibliotece spotkanie grupy 

młodzieżowej PODAJ DALEJ. 

 



NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. Księdzu Prymasowi składamy serdeczne Bóg zapłać, za obecność, za 
przewodniczenie Eucharystii, za wygłoszone Słowo Boże, za umocnienie ducha nas 
wszystkich tutaj mieszkających w Danii. Bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy do Sali 
Św. Alfonsa na Jasełka. Przypominamy jednocześnie, że dziś nie będzie mszy św. w 
kościele św. Antoniego.  

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na 
naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w 
poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy 
rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. 
Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. W tej grupie też my się znajdujemy. 
Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi 
dziećmi Bożymi, naszymi braćmi. 

3. W trzecią środę miesiąca – 18 stycznia o godz. 18:30 Msza Św. i Nabożeństwo do 
Bożego Miłosierdzia i ucałowanie relikwii Św. Faustyny. Zapraszamy. 

4. W piątek – 20 stycznia o godz. 17:30 katecheza w ramach przygotowania do 
Sakramentu Bierzmowania. 

5. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na 
nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie 
nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą 
one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.  

6. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień 
Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych 
dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. 
Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna 
pamięć. 

7. 21 stycznia 2017 r. po Mszy Św. w polskiej bibliotece odbędzie się spotkanie 
opłatkowe przyjaciół Rodziny Radia Maryja. 

8. Spotkanie dla dzieci prowadzone przez grupę KOOL KIRKE odbędzie się w niedziele 

29.01. 2017 g.11-12 w Sali św. Alfonsa. 

9. W każdą sobotę Służba Liturgiczna jest zaproszona na salę gimnastyczną do szkoły 
św. Anny na godz. 20:00.  



Dziś wyjątkowo nie będzie kawy, ale wszystkich zapraszamy na wyjątkowe jasełka w 
oparciu o powieść Romana Branstaettera JEZUS Z NAZARETU.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do 
dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości 
chrześcijańskiej (wspomnienie obowiązkowe); 

 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek 
(wspomnienie obowiązkowe); 

 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka 
poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku (wspomnienie 
obowiązkowe). 

 

   KALENDARIUM LITURGICZNE 
 

 

Niedziela 2. Niedziela Zwykła –– „A”  15 I 2017 

15 I 2017 Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 1,1-3; J 1,14.12b; J 1,29-34 

16 I 2017 Hbr 5,1-10; Ps 110,1-4; Hbr 4,12; Mk 2,18-22 

17 I 2017  Hbr 6,10-20; Ps 111,1-2.4-5.9-10; Ef 1,17-18; Mk 2,23-28 

18 I 2017 Hbr 7,1-3.15-17; Ps 110,1-4; Mt 4,23; Mk 3,1-6 

19 I 2017 Hbr 7,25-8,6; Ps 40, 7-10.17; Mt 4,23; Mk 3,7-12 

20 I 2017 Hbr 8,6-13; Ps 85,8.10-14; J 15,16; Mk 3,13-19 

21 I 2017 Hbr 9,1-3.11-14; Ps 47,2-3.6-9; Dz 16,14b; Mk 3,20-21 

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/

