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SŁOWO BOŻE

Z EWANGELII ŚW. ŁUKASZA 3,10–18)
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały
go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech
jedną da temu, który nie ma; a kto ma
żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili
także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali
Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej
ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też
i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i
nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na
swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z
napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach
co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w
ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą
nowinę.

KOMENTARZ DO EWANGELII

Chrześcijanin „ochrzczony
Duchem
i
ogniem”
doświadcza
zbawczej
obecności Boga i odnawia
relacje z bliźnimi
Chrześcijanin został w
Eucharystii zanurzony w Duchu Świętym i
ponownie doświadczył zbawczej obecności
Boga. Radość taka prowadzi jednocześnie
do dziękczynnej modlitwy i głębokiego
pokoju oraz do łagodności. Bliskość Pana
ma zatem także konsekwencje w relacjach z
bliźnimi (…). Ukazane są tu trzy
przykładowe dzieła pokutne; miłość wobec
potrzebujących,
pomoc
drugiemu,
wzajemna troska o siebie (dzielenie się
„suknią” i „żywnością”); wyrzeczenie się
bezkompromisowego
wykorzystywania
innych (warto podkreślić, że Jan nie
nakazuje celnikom zmienić swej „pracy”,
lecz mówi, aby byli uczciwi w jej
wykonywaniu); wyrzeczenie się przemocy i
zachłanności na pieniądze (również
żołnierze nie muszą zmieniać swego
zawodu, wystarczy, że zmienią siebie).
Wszyscy, którzy nie potrafią postępować w
ten sposób, są nieużyteczni jak plewy i nie
mają nic wspólnego z ogniem Bożej miłości.

„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
2018/2019

OGŁOSZENIA
1. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości – gaudete. Zbliża się bowiem czas
wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Aby owa radość stała się naszym
udziałem, trzeba dobrze wykorzystać czas przygotowania, jaki daje nam Pan.
2. W kolejnym tygodniu Adwentu Kościół zaprasza nas do modlitwy o
chrześcijańskie życie naszych rodzin. Zachęcam do rodzinnej modlitwy w domach.
3. W środę – 19 grudnia zapraszam na Mszę Św. o Bożym Miłosierdziu o 1830.
Przed Mszą Św. mozliwość skorzystania ze spowiedzi, a po Mszy Św. Koronka do
Bożego Miłosierdzia.
4. 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.
5. Pani Lucyna Sobota i p. Sylwia Hermann rozprowadzają bilety na Zabawę
Sylwestrową. Koszt biletu 350 dkk. Polskie jedzenie. Zabawa Sylwestrowa
rozpocznie się o godz. 1800.
6. Zaraz po Świętach w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie,
zwane kolędą. Wielu na Święta wyjeżdża do Polski, dlatego była prośba, żeby już
w zakrystii pojawiła się lista, na którą można się zapisać, jeśli ktoś wyraża chęć
przyjęcia księdza. Kolęda ma służyć przede wszystkim lepszemu wzajemnemu
poznaniu się. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach
odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej.
Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii.
7. Serdeczną pamięcią otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczętego
tygodnia. Niech radość w Panu będzie Waszym udziałem.

Zachęcamy do złożenia ofiary i wsparcia projektu IKONY AMEN
na Swiatowe Dni Młodziezy w Panamie.
Grupa Polaków i Duńczyków weźmie w nich czynny udział.
Znakiem rozpoznawczym bedzie koszulka z logo IKONY,
którą młodzi chcą zostawić w panamskich rodzinach
goszczących pielgrzymów z całego świata.
Koszulkę można kupić i ofiarę złożyć na
MOBILE PAY nr 5019 7534 lub osobiście u s. Teresy

KALENDARIUM LITURGICZNE
16.12. III NIEDZIELA ADWENTU - So 3,14–18a); (Iz 12); (Flp 4,4–7); ; (Łk 3,10–18);
17.12. Poniedziałek - Rdz 49,2.8-10); (Ps 72,1-2.3-4ab.7-8.17); (Łk 1,28); (Mt 1,1-17);
18.12. Wtorek - (Jr 23,5-8); (Ps 72,1-2,12-13,18-19); ; (Mt 1,18-24);)
19.12. Środa - Sdz 13,2-7.24-25a); (Ps 71,3-4a,5-6ab,16-17); ; (Łk 1,5-25);
20.12. czwartek -Iz 7,10-14); (Ps 24,1-2,3-4ab,5-6); ; (Łk 1,26-38);
21.12. Piątek - Pnp 2,8-14); (Ps 33,2-3,11-12,20-21); ; (Łk 1,39-45);
22. 12. Sobota - 1 Sm 1,24-28); (1 Sm 2,1,4-5,6-7,5abcd); ; (Łk 1,46-56);
Kancelaria parafialna: środa, czwartek g. 10.00 - 12.00 ,
TEL. +45 5028 9174 Email: info@sanktannaekirke.dk
Msze święte w kościele św. Anny
NIEDZIELE: g.8.30, 10.00 po duńsku, 12.00 po polsku, 17.00 po angielsku
DNI POWSZEDNIE: pon, środa, sobota g. 8.00, wtorek, czwartek g. 17.00 po duńsku
Msze święte w kościele św. Antoniego niedziela 17.30; św. Mikołaja Hvidovre g.12.30
SAKRAMENT POKUTY zawsze pół godziny przed mszą św.
NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY niedziela g. 11.45
DUSZPASTERZE
Proboszcz Parafii: O. Wiesław Podlach tel. 2765 1069
wpodlach@wp.pl
O. Sławek Romanowski tel. 5026 3554
slarom@wp.pl
O. Jacek Stanisławski tel. 5028 9148
stanislawski@redemptor.pl
O. Piotr Grześkiewicz tel. 5028 9315
piotr.cssr@gmail.com
Siostry Służebniczki BDNP tel. 3259 2188
immaculata1850@gmail.com
www.polskamisjakatolicka.dk PMK W KOPENHADZE/facebook
SPOTKANIA AA i AL. ANON w każdą sobotę o g. 1400 na Ryesgade 107, 2100 KØBEHAVN Ø
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045
Mobile pay 50289174

KOLEKTA z 9.12.2018
Grupa polska ofiara dla ojca
rekolekcjonisty
Grupa duńska 1258,00 DKK
Grupa angielska 4315,50 DKK
MARIA LYS 874,50 DKK
MOBILE PAY 2765 1069
Saint Anne Parish

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich
zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

.ADWENT,

ADWENT…

24. 12. poniedziałek
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
pasterka o 24.00 pl
25. 12. wtorek
BOŻE NARODZENIE
g. 12.00 św. Anna, 17.30 św.Antoniego
26.12. środa g. 12.00 św. Anna.
NIE MA MSZY ŚW. U ŚW. ANTONIEGO
31. 12. poniedziałek
ZAKOŃCZENIE ROKU msza św.15.30
1. stycznia wtorek NOWY ROK
12.00 św. Anna, 17.30 św. Antoniego
Dziękujemy za ofiary złożone
przy okazji wypominek.
Uzbierało się 7 000 koron,
ktore zostały przekazane
na remont kuchni w małej Sali.

