
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE – 2. NIEDZIELA ADWENTU 

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA. 
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści 
się odrośl z jego korzenia. I spocznie na 
niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, 
duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni 
Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana.  Nie 
będzie sądził z pozorów ni wyrokował 
według pogłosek; raczej rozsądzi biednych 
sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda 
słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy 
gwałtownika, tchnieniem swoich warg 
uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość 
będzie mu pasem na biodrach, a wierność 
przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk 
zamieszka wraz z barankiem, pantera z 
koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew 
paść się będą społem i mały chłopiec 
będzie je poganiał.  Krowa i niedźwiedzica 
przestawać będą przyjaźnie, młode ich 
razem będą legały. Lew też jak wół będzie 
jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na 
norze kobry,dziecko włoży swą rękę do 
kryjówki żmii.  Zła czynić nie będą ani 
zgubnie działać po całej świętej mej górze, 
bo kraj się napełni znajomością Pana na 
kształt wód, które przepełniają morze.  
Owego dnia to się stanie:  Korzeń Jessego 
stać będzie na znak dla narodów.  Do 
niego ludy przyjdą z modlitwą, i sławne 
będzie miejsce jego spoczynku. 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72) 
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
a Twoją sprawiedliwość synowi 
królewskiemu.  
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
i ubogimi według prawa.  
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN. (Rz 15,4–9) 
Bracia:To, co niegdyś zostało napisane, 
napisane zostało dla naszego pouczenia, 
abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką 
niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A 
Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, 
niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa 
te same uczucia żywili do siebie i zgodnie 
jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa. 
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem,                                                               
bo i Chrystus przygarnął was ku chwale 
Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się 
sługą obrzezanych dla okazania wierności 
Boga i potwierdzenia przez to obietnic 
danych ojcom oraz po to, żeby poganie za 
okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, 
jak napisano: "Dlatego oddawać Ci będę 
cześć między poganami i śpiewać imieniu 
Twojemu”. 
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże. 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
MATEUSZA. (Mt 3,1–12) 
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Słowa Ewangelii według świętego 
Mateusza. 
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i 
głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
"Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: "Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. 
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści 
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a 
jego pokarmem była szarańcza i miód 
leśny. Wówczas ciągnęły do niego 
Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica 
nad Jordanem. Przyjmowano od niego 
chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy 
tym swe grzechy. A gdy widział, że 
przychodzi do chrztu wielu spośród 
faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 

"Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak 
uciec przed nadchodzącym gniewem? 
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a 
nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
»Abrahama mamy za ojca«, bo powiadam 
wam, że z tych kamieni może Bóg 
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera 
do korzenia drzew jest przyłożona. Każde 
więc drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, będzie wycięte i w ogień 
wrzucone. 
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz 
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest 
ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku 
i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 
spichrza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym”.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myśli na niedzielę…Przygotujcie drogę Panu… 

Już od tylu lat na naszych oczach zmienia się polska rzeczywistość. Szybko miało być 
zbudowanych wiele autostrad, dróg szybkiego ruchu, wyremontowanych linii kolejowych. 
Niezależnie od politycznych uwarunkowań, możliwości finansowych państwa i okoliczności 
związanych ze zmianą rządów okazuje się, że obiecać łatwo – wykonać trudno. O coś 
podobnego wołał Jan Chrzciciel: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Znał 
dobrze idee swego poprzednika, Izajasza. Nic dziwnego, że jego charyzmatyczne wołanie nie 
wszyscy pojęli. Większość z nich słuchała proroka znad Jordanu z ogromną uwagą, nawet 
przyjmowali chrzest z jego rąk, ale wpływowa mniejszość pozostała nań głucha. 
„Modlący się niech nie przychodzą do Boga z bezpłodnymi i gołymi prośbami. Nieskuteczna jest 
prośba, gdy zwraca się do Boga jałową modlitwą. Albowiem skoro drzewo nie dające owocu 
bywa wycięte i w ogień wrzucone, tak i mowa nie dająca owocu nie może mieć zasługi u Boga, 
ponieważ nie jest zapłodniona żadnym uczynkiem” (św. Cyprian). 
 „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

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. 

 



NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. Dzisiaj przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. 
Czas naszych Rekolekcji Adwentowych. 
Serdecznie witamy o. Witolda Radowskiego 
CSsR. Niech ten święty czas mobilizuje każdego 
do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z 
Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się 
bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości 
do nas przyjmuje na siebie nasze 
człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. 
Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu 
zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i 
przedświąteczna gorączka panująca 
w marketach. Msze Św. w czasie rekolekcji 
każdego dnia do środy włącznie o godz. 18:30.  
2. Dzisiaj jeszcze Msza  Św. o godz. 13:30 ze 
szczególnym udziałem dzieci. A po niej coroczny 
Koncert Świąteczny. Wystapią w nim o 15:00 – 
Agnieszka Wolska - sopran, później chór Gaude 
Mater Polonia i Hemig Kor zaśpiewają 
najpiękniejsze polskie kolędy, wprowadzając 
nas w klimat świąteczny od strony duchowej. 
3. Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne 
wspomnienie św. Barbary, dziewicy i 
męczennicy z przełomu III i IV wieku, która jest 
szczególną patronką górników i hutników, choć 
nie tylko. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu 
Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w 
Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo 
polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich 
borykających się z trudnościami w znalezieniu 
odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego 
powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty 
parafialnej. 
4. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o 
wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa 
Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV 
wieku. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy 
prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to 
liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja usposobi 
nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na 
dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich 
wyparli. Oprócz wielu podarunków niech nie 

zabraknie także daru naszej modlitwy w ich 
intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego 
Świętego Biskupa. 
5. W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, 
która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na 
Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu 
pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka 
Boża nie popełniła żadnego grzechu 
uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł 
chrześcijaństwa, pochodzi z czasów 
apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta 
otrzymała wówczas, gdy dogmat 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież 
Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą 
Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we 
wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w 
walce z grzechami, a także o Jej opiekę dla 
Sióstr Służebniczek z okazji ich święta 
Patronalnego. W tym dniu Msza Św. o g. 18:30.  
6. W 1. Sobotę zapraszamy na mszę św. i 
różaniec w intencji Ojczyzny i TV Trwam o g. 
18.30. 
7. W zakrystii są opłatki na stół wigilijny, które  
można zabrać za dobrowolną ofiarę. 
Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj, żeby się 
opłatkiem połamać przed wigilią. Są również do 
nabycia kartki świąteczne: pojedyncze w cenie 
5dkk i podwójne w cenie 10 dkk. 
8. Zapraszam tatusiów oraz ich dzieci, (tutaj 
szczególna zachęta do ministrantów) do gry w 
piłkę nożną. Pierwsze nasze spotkanie w 
najbliższą sobotę – 10 grudnia o godz. 20:00 
przy szkole Św. Anny.  

9. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia, 
zwłaszcza naszemu o.Proboszczowi, który swoje Imieniny 
będzie obchodził 9 grudnia.  
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KALENDARIUM LITURGICZNE 

Niedziela 2.NIEDZIELA ADWENTU –– „A”  04 XII 2016 

04 XII 2016 Iz 11,1-10; Ps 72; Rz 15,4-9;Łk 3,4.6; Mt 3,1-12 

Poniedziałek  

05 XII 2016 Iz 35,1-10; Ps 85,9ab-14; Łk 5,17-26 

Wtorek Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa 

06 XII 2016 Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10-13; Mt 18,12-14 

Środa Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

07 XII 2016 Iz 40,25-31; Ps 103,1-4.8.10; Mt 11,28-30 

Czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

08 XII 2016. Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38 

Piątek  

09 XII 2016 Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19 

Sobota  

10 XII 2016 Syr 48,1-4.9-11; Ps 80,2-3.15-16.18-19; Łk 3,4.6; Mt 17,10-13 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM (oprócz św. Barbary i św. Mikołaja): 
7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i 
uczony teolog, wielki doktor Kościoła (wspomnienie obowiązkowe); 
9 XII – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; 
jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu 
Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i 
czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe (wspomnienie dowolne).  

 

 

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 
www.sanktannaekirke.dk 

Sognets bank konto: Regnr.: 0106 Kontonr.: 8200006985 
Skt. Annæ Stiftelsen: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8205625985 

MOBILE PAY - 2765 1069        
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