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SŁOWO BOŻE 
  

Z EWANGELII ŚW. ŁUKASZA  1,39-45 

 

           W tym czasie Maryja wybrała się 
i poszła z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w pokoleniu Judy. 
Weszła do domu Zachariasza i 
pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 
usłyszała pozdrowienie Maryi, 
poruszyło się dzieciątko w jej łonie,  
a Duch Święty napełnił Elżbietę. 
Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, 
skoro głos Twego pozdrowienia 
zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 
się z radości dzieciątko w łonie moim. 
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, 
że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana”. 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

  

Chrześcijanin „ochrzczony 

Duchem i ogniem” 

doświadcza zbawczej 

obecności Boga i odnawia 

relacje z bliźnimi 

 

Doświadczamy 
rzeczywistości Nowego Przymierza – 
obecności królestwa Bożego, które 
objawia się „w sprawiedliwości, 
pokoju i radości w Duchu Świętym” 
(Rz 14, 17). Teraz mocą Ducha 
możemy przedłużać to królestwo w 
swoim życiu, naśladując służebną 
postawę Maryi (…). Wyjście Maryi w 
góry może sugerować także wyjście w 
celu poszukiwania Boga, którego 
Maryja znajduje właśnie w Elżbiecie. 
Takie jest też wezwanie dla nas: Boga 
możemy znaleźć poprzez służebną i 
ofiarną miłość. Postarajmy się, aby 
teraz – w przeddzień świąt – 
doprowadzić do zgody, pojednania, 
przebaczenia w swoich środowiskach 
życia, do sprawiedliwości społecznej i 
troski o potrzebujących – do bycia 
pasterzami wobec słabszych i 
„małych”. Tak właśnie buduje się 
królestwo Boże. 
 

„W mocy Bożego Ducha” 

 Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2018/2019 
 



  

OGŁOSZENIA 

1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której 

życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy 

nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach 

i w naszej parafialnej wspólnocie.  

2. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych 

świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu 

fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd. Gdyby ktoś jeszcze nie miał, w zakrystii są 

jeszcze opłatki na stół wigilijny. 

3. Msza Święta pasterska po polsku zostanie odprawiona o godz. 2400. Wszystkich, 

którzy zostali w Danii, zapraszam.... 

4. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia tak jak w niedzielę. Natomiast  w 

drugi dzień świąt Msza Św. tylko o 1200, nie będzie Mszy Św. w parafii pw. Św. 

Antoniego.  

5. W zakrystii jest już wyłożona lista, na którą można się zapisać, jeśli ktoś wyraża 

chęć przyjęcia księdza. Zaraz po Świętach rozpoczniemy w naszej parafii 

odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą 
6. Pani Lucyna Sobota i p. Sylwia Herman rozprowadzają bilety na Zabawę 

Sylwestrową. Koszt biletu 350 dkk. Polskie jedzenie. Zabawa Sylwestrowa 

rozpocznie się o godz. 1800.  

7. Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego 

błogosławieństwa.  

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik 

chrześcijański, 

 27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci 

męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie, 

 28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego 

zabić narodzonego Jezusa. 

 

 

 

 

 

 

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  

23.12. IV NIEDZIELA ADWENTU - (Mi 5,1-4a); (Ps 80); (Hbr 10,5-10); (Łk 1,39-45);  
24.12. Poniedziałek - (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16); (Ps 89,2-3,4-5,27 i 29); ; (Łk 1,67-79);  
25.12. Wtorek -  (Iz 52,7-10); (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6); (Hbr 1,1-6); ; (J 1,1-18);  
26.12. Środa - (Dz 6,8-10;7,54-60); (Ps 31); (Ps 118,26a i 27a); (Mt 10,17-22);  
27.12. czwartek - (1J 1,1-4); (Ps 97,1-2.5-6.11-12); ; (J 20,2-8);  
28.12. Piątek - (1 J 1,5-2,2); (Ps 124,2-3.4-5.7b-8); ; (Mt 2,13-18);  
29. 12. Sobota - (1 J 2,3-11); (Ps 96,l-2a,2b-3,5b-6); (Łk 2,32); (Łk 2,22-35);  
 

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 16.12.2018 
 

Grupa polska       5458,00  DKK 
Grupa duńska  1533,00 DKK  
Grupa angielska 4206,00 DKK 
MARIA LYS 1037,50 DKK 
 

MOBILE PAY    2765 1069 
Saint Anne Parish 
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PROGRAM ŚWIĄTECZNY 

 

 

 

24. 12. poniedziałek  WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

pasterka G. 15.30 ang., g. 22.00 po duńsku,  

g.24.00 po polsku 

****** 

25. 12. wtorek BOŻE NARODZENIE 

Msza św. g. 10.00 dk, g. 12.00 pl, g. 17.00 ang. 

g. 12.30  Hvidovre, g. 17.30 św.Antoniego 

****** 

26.12. środa BOŻE NARODZENIE 

Msza św. g. 10.00 dk, g. 12.00 św. Anna. 

NIE MA MSZY ŚW. U św. Antoniego i Hvidovre 

****** 

31. 12.  poniedziałek ZAKOŃCZENIE ROKU 

msza św.g. 15.30 dk 

****** 

1.stycznia wtorek NOWY ROK 

msza św. 10.00 dk, 12.00 św. Anna, 17.30 św. Antoniego 

***** 

6 stycznia niedziela OBJAWIENIE PAŃSKIE 

g.10.00 KOOL KIRKE, g. 12.00 msza św. pl 

13 stycznia niedziela JASEŁKA w wykonaniu polskich dzieci  


