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SŁOWO BOŻE 
  
Z EWANGELII ŚW. ŁUKASZA 3,1-6 
  
Było to w piętnastym roku rządów 
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, 
brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju 
Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za 
najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza 
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna 
Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą 
okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 
nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak 
jest napisane w księdze mów proroka 
Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego; każda dolina niech będzie 
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech staną się prostymi, a 
wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie 
ujrzą zbawienie Boże”. 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 

„Nadprzyrodzona mądrość 

kształtuje czyny 

chrześcijanina” – jego 

nadzieję” 

 

 

W świetle tekstów 

lekcjonarza można wskazać na Eucharystię 

jako na misterium „przejścia” od krzyża do 

zmartwychwstania, od smutku zasiewu do 

radości zbioru plonów, od przygnębienia 

niewoli do życia w pełnej wolności. 

Eucharystia jest chwilą „przywdziewania 

chwały Pana” – przyoblekania się w Jego 

świętą moc. Otrzymujemy w niej „pokarm 

duchowy”, który pomaga „mądrze” oceniać 

sytuacje naszego życia – co w nim jest 

naprawdę, tzn. trwale dobre. Eucharystia 

jest mocnym momentem historii zbawienia, 

w którą wpisane jest nasze codzienne życie. 

Historia ta kontynuowana będzie zatem 

także po zakończeniu Eucharystii. To w 

celebracji liturgicznej „przez moc Ducha 

Świętego” wierni stają się „bogaci w 

nadzieję” (por. Rz 15, 30). 
 

 
 

„W mocy Bożego Ducha” 

 Program duszpasterski Kościoła w Polsce 
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OGŁOSZENIA 

1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby 

przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu 

Adwentu. Dziękujemy o. Grzegorzowi, że pomoże nam ten czas dobrze 

wykorzystać. Szczegółowy plan rekolekcji jest taki, jak do tej pory, każdego dnia o 

godz. 1830 Msza Św. z nauką rekolekcyjną. Każdego dnia również będzie 

możliwość spowiedzi przed Mszą Św., nie odkładajmy tego na ostatnia chwilę.  

2. W tym tygodniu w czwartek – 13 grudnia przypada kolejna rocznica 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy do modlitwy w intencji 

Ojczyzny podczas Mszy Świętej o godz. 1830, a po niej nabożeństwo fatimskie. 

3. 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 oraz DZIECIĄTKA JEZUS do żłóbka. 

4. Już można się zapisywać, u Pani Lucyny Sobota albo u p. Sylwii Herman na 

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

Sylwestrowa rozpocznie się o godz. 1800. Ewentualny dochód będzie przeznaczony 

na upiększenie małej Sali Św. Klemensa albo zrobienie przynajmniej jakiejś 

namiastki kuchni przy dużej Sali, bo to, co jest trudno kuchnią nazwać... Przy małej 

Sali, kuchnia skończona, można podejść, zobaczyć jak wygląda... Całkowity koszt, 

niestety przekroczył 90.000dkk. Dziekuję, za wszelką pomoc... 

5. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności dwóch naszych parafian: 

+ Jan  Pajor i + Marc Dicay.... Wieczny odpoczynek… 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite 

błogosławieństwo i łaski.  

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  
 13 XII – św. Łucja (283-304), dziewica, męczennica, patronka ociemniałych,  

14 XII – św. Jan od Krzyża (1542-1591), prezbiter, karmelita, hiszpański poeta, jeden z 

największych mistyków Kościoła. 
 

 

 

 

 

 

 

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  

9.12. II NIEDZIELA ADWENTU - (Ba 5,1-9); (Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6); (Flp 1,4-6.8-11); (Łk 3,1-6); 

10.12. Poniedziałek - (Iz 35,1-10); (Ps 85,9ab-10,11-12,13-14); ; (Łk 5,17-26); 
11.12. Wtorek -  (Iz 40,1-11); (Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13); ; (Mt 18,12-14); 
12.12. Środa - (Iz 40,25-31); (Ps 103,1-2,3-4,8.10); ; (Mt 11,28-30); 
13.12. czwartek -(Iz 41,13-20); (Ps 145,1 i 9,10-11,12-13ab); (Iz 45,8); (Mt 11,11-15); 
14.12. Piątek - (Iz 48,17-19); (Ps 1,1-2,3,4.6); ; (Mt 11,16-19); 
15. 12. Sobota - ((Syr 48,1-4.9-11); (Ps 80,2aci3b,15-16,18-19); (Łk 3,4.6); (Mt 17,10-13); 
 

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 2.12.2018 

Grupa polska 5498,00  DKK 
Grupa duńska  2632,00 DKK  
Grupa angielska 3663,00 DKK 
MARIA LYS  684,50 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… 
 
 

REKOLECJE ADWENTOWE 
Wierzący a NIEpraktykujący, 

 czy raczej  

praktykujący a NIEwierzący.   

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

UWAGA!!! MSZA ŚW. DLA DZIECI  g. 14.00 
10,11,12 12. g.18.30 
SPOWIEDŹ od 17.30 

24. 12. poniedziałek  WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA pasterka o 24.00 
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 msza św. 12.00 św. Anna, 
17.30 św. Antoniego 

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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