
Polska Wspólnota  
przy Parafii św. Anny w Kopenhadze 

Informacje  
liturgiczno-duszpasterskie 

1. NIEDZIELA ADWENTU rok C 
(fioletowy) 

2.12.2018r. 

SŁOWO BOŻE 
 Łk 21,25-28.34-36  
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą 
znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec 
szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 
będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń 
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios 
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego na obłoku z 
wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i 
trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 
przypadł na was znienacka jak potrzask. 
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i 
módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i 
stanąć przed Synem Człowieczym”. 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 

W Eucharystii Chrystus 
„przychodzi z wielką 
mocą” Ducha Świętego, 
aby dodać wiernym 
otuchy i odwagi 
 

 
Eucharystia, w której uczestniczą wierni, 
jest uobecnieniem krzyża i 
zmartwychwstania – zwycięskiej walki 
Jezusa ze złem. Dlatego tu i teraz powinni 
„nabrać ducha i podnieść głowy”, aby 
podjąć walkę dni ostatnich (por. KKK 672). 
Ich eucharystyczna postawa określona jest 
w refrenie psalmu responsoryjnego: „Do 
Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę”. Trzeba 
także przypomnieć wiernym, że liturgiczna 
modlitwa chrześcijan przeniknięta jest 
zwycięskim tytułem „Pan”, „czy to będzie 
zaproszenie do modlitwy: «Pan z wami», 
czy jej zakończenie: «Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa»” (KKK 451). 
Czerpiąc moc z Eucharystii, wierzący 
zostają przygotowani do znoszenia 
wszelkich trudności ich osobistego życia i 
świadczenia o Bogu, pamiętając, że jest w 
nim ciągle obecny Bóg, który prowadzi do 
wypełnienia swoje dzieło zbawienia. 
 

„W mocy Bożego Ducha” 

 Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

2018/2019 

 

 

 
 

  



OGŁOSZENIA 

1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas 

do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w 

liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających 

się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne 

przyjście Zbawiciela na końcu czasów. Dzisiaj jeszcze dodatkowa Msza Św. o godz. 

1400, procesyjne przejście ze śpiewem Santa Lucia na dużą salę i tam spotkanie ze Św. 

Mikołajem. 

2. W czwartek – 6 grudnia Frokost dla Seniorów. Rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1100 

a po niej przyjęcie na małej Sali. 

3. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod 

hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym 

sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję 

chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i rozwijanie 

więzi z Kościołem. 

4. W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam 

adwentowe ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się w sobotę – 8 

grudnia, wygłosi w naszej wspólnocie o. Grzegorz Jaroszewski CSsR. Już dziś 

zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu.  

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Pierwszopiątkowa spowiedź 

święta od godz. 1745. Później Msza Św. i adoracja przygotowana przez WSPÓLNOTE  

6. W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 

1200 zapraszamy do kaplicy na Godzinę Łaski, a o 1400 – koncert świąteczny w 

wykonaniu chóru Gospel.  

7. Trwają zapisy na pilegrzymkę do Guadalupe.  

8. W zakrystii są już opłatki i kartki świąteczne. 

9. Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, 

 4 XII  - św. Barbara – męczennica z III wieku. Jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy 

 7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup, Doktor Kościoła. 

 
KONCERT ŚWIĘTECZNY 8 grudnia, sobota, g.14.00  

Amager Gospel Kor,  

 

 



KALENDARIUM LITURGICZNE  

2.12. I NIEDZIELA ADWENTU - (Jr 33,14-16); (Ps 25, (1 Tes 3,12-4,2); (Ps 85,8); (Łk 21,25-

28.34-36); 
3.12. Poniedziałek - Iz 2,1-5 lub Iz 4,2-6; Ps 122; Ps 80,4; Mt 8,5-11 
4.12. Wtorek - Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24 
5.12. Środa - Iz 25,6-10a; Ps 23; Mt 15,29-37 
6.12. czwartek - Iz 26,1-6; Ps 118; Iz 55,6; Mt 7,21.24-27 
7.12. Piątek - Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38 
8. 12. Sobota - (Rdz 3,9-15.20); (Ps 98,1-4); (Ef 1,3-6.11-12);; Łk 1,26-38 
 

Kancelaria parafialna: środa, czwartek g. 10.00 - 12.00 , 
TEL. +45 50289174     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 25.11.2018 

Grupa polska 5745,00  DKK 
Grupa duńska  1522,50 DKK  
Grupa angielska 3780,50 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. 
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ADWENT, ADWENT… 

8 grudnia, sobota,  
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP , 

 g. 12.00 GODZINA ŁASKI 
g.14.00 KONCERT ŚWIĘTECZNY Amager Gospel Kor  

 

REKOLECJE ADWENTOWE  
Głosi o. Grzegorz Jaroszewski CSSR 
9. 12. niedziela msza św. g.12.00.  

UWAGA!!! MSZA ŚW. DLA DZIECI  g. 14.00 
10,11,12 grudnia g.18.30 

SPOWIEDŹ od 17.30 
 

BEDEMAND 
Tel. 3929 6008         

Mobil 2972 6008 
Email: bedemand@ryom.eu 

Lykkesholms Alle 9a      
1902 FREDERIKSBERG C 
http://www.ryom.eu 

 

2765 1069 
 
 
 

Saint Anne Parish 

www.polskamisjakatolicka.dk                                                      www.stanneschurch.dk  
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