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SŁOWO BOŻE

KOMENTARZ DO EWANGELII

W Kanie Galilejskiej
odbywało się wesele i
była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na
to wesele także Jezusa
i Jego uczniów. A
kiedy zabrakło wina,
Matka Jezusa rzekła
do Niego: "Nie mają
wina". Jezus Jej
odpowiedział: "Czyż to
moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła
godzina moja?" Wtedy Matka Jego
powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć
stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus
rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I
napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział
do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy
zaś starosta weselny skosztował wody, która
stała się winem – a nie wiedział, skąd ono
pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę,
wiedzieli – przywołał pana młodego i
powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino
aż do tej pory". Taki to początek znaków
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił
swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie. (J 2, 1-11)

Odradzający dar Ducha uzdalnia do życia
pobożnego, sprawiedliwego i łagodnego
Wierzący odnowiony w Eucharystii przez
Ducha Świętego naśladuje wobec braci
postawę Boga, objawioną w tekstach
świętych: przygarnia braci; używa swojej
siły, aby chronić słabych („baranki i owce
matki” – pierwsze czytanie); nie potępia zbyt
pochopnie, lecz solidaryzuje się z
grzesznikami po to, aby ich „podnieść” –
przywrócić do wspólnoty z Bogiem (por.
Ewangelia – gest Jezusa w Jordanie). Święty
Paweł powie zaś, że po „ukazaniu się łaski
Bożej” (wiernym łaska ta ukazała się we
chrzcie i Eucharystii) jesteśmy wezwani do
tego, aby żyć „pobożnie i sprawiedliwie”
(drugie czytanie). W dalszej części swego
listu zaś wskazuje na konkrety takiej postawy
chrzcielnej: „nikogo nie lżyć, unikać sporów,
odznaczać się uprzejmością, okazywać
każdemu człowiekowi wszelką łagodność”
(Tt 3, 2).

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

"Dąż do sprawiedliwości"
(Pwt 16,18-20) - to hasło Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan
w 2019 r.

OGŁOSZENIA
1. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego
Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”,
dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.
2. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze
spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych
całego świata.
3. Dobiegają końca tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.
Serdecznie dziękujemy za chwile wspólnej modlitwy, budujące świadectwo wiary,
serdeczne przyjęcie oraz złożone ofiary. Jeśli są jeszcze rodziny, które pragną
zaprosić kapłana do swoich domów, prosimy o kontakt osobiście.
4. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka.
Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej
modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków.
5. Kurs przedmałżeński w naszej parafii (po polsku) rozpocznie się 16 lutego w
sobotę o godz. 1600. Prosimy o przekazanie tej informacji komu będzie potrzeba.
6. Wszystkich pielgrzymów udających się do Meksyku w październiku w dniach
15-24 X 2019 r. zapraszam na pierwsze (ale bardzo ważne) spotkanie
przedpielgrzymkowe, które się odbędzie za 2 tygodnie – 3 lutego, po Mszy Św. Na
spotkanie przynosimy pierwszą zaliczkę w wysokości $1000.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:




21 I – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym, ofiarom gwałtu,
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie
protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy,
25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród
pogan,

26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi
i męczennicy za wiarę.

KALENDARIUM LITURGICZNE
20.01.19.- 2. NIEDZIELA ZWYKŁA (Iz 62, 1-5); (Ps 96 (95); (1 Kor 12, 4-11); (2 Tes 2, 14); (J 2, 1-11);
21.01. Poniedziałek - (Hbr 5, 1-10); (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4); (Hbr 4, 12); (Mk 2, 18-22);
22.01. Wtorek (Hbr 6, 10-20); (Ps 111 (110), 1b-2. 4-5. 9 i 10c); (Ef 1, 17-18; (Mk 2, 23-28);
23.01. Środa ((Hbr 7, 1-3. 15-17); (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4); (Mt 4, 23); (Mk 3, 1-6);
24.01. czwartek - (Hbr 7, 25 – 8, 6); (Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17); (2 Tm 1, 10b); (Mk 3, 7-12);
25.01. Piątek -((Dz 22, 3-16); (Ps 117, 1-2); (Łk 4,18-19); (Mk 16, 15-18);
26.01. Sobota - (Tt 1,1-5); (Ps 96,1-2.3.7-8a i 10; (Łk 4,18); (Łk 10, 1-9);

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 każdy poniedziałek w godz 17:30-19:30.
Adres: Jagtvej 183D, 2100 København
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045
Mobile pay 50289174

KOLEKTA 13.01. 2019
Grupa polska 6927,50 DKK
Grupa angielska 3190,00 DKK
Dziękujemy za ofiarność.

Grupa duńska 1254,50 DKK
MARIA LYS 988,50 DKK
MOBILE PAY 2765 1069

Saint Anne Parish

Wspólnota BETANIA w Kopenhadze/facebook
Grupa ludzi, w różnym wieku, którzy pragną być bliżej Pana Jezusa i
otworzyć Mu swoje serca tak, jak były zawsze otwarte drzwi domu Łazarza, Marty
i Marii w Betanii. Naszym celem jest wspólna modlitwa, rozważanie Pisma
Świętego, rozmowa o życiu w świetle Słowa Bożego.
W każdy Pierwszy Piątek Miesiąca po mszy św. o 18.30. prowadzimy
WIECZÓR UWIELBIENIA w kościele św. Anny. ZAPRASZAMY do
polubienia profilu na FB. Będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami .

34. Światowe Dni Młodzieży – spotkanie młodych katolików, które odbędzie się w dniach
22−27 stycznia 2019 w Panamie. Informację o organizacji tego wydarzenia podał papież
Franciszek 31 lipca 2016 podczas mszy kończącej ŚDM 2016 w Krakowie. 9 kwietnia 2017
polska młodzież przekazała Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikonę Matki Bożej
Patroni ŚDM w Panamie
Patronami tego spotkania z młodzieżą
będą:
Święty Józef Sánchez del Río
Święty Juan Diego
Błogosławiona s. María Romero
Meneses
Święty Oscar Arnulfo Romero
Święty Jan Bosko
Święty Jan Paweł II
Święty Marcin de Porrès
Święta Róża z Limy

Logo i ŚDM w Panamie
Stylizowany zarys Kanału Panamskiego na tle granic
tego kraju, krzyż pielgrzymi oraz zarys postaci Maryi
z 5 gwiazdami nad Jej głową, a wszystko to ujęte w
kształcie serca.
Logo przedstawia kartograficzne kontury Panamy
zaznaczone niebieskim kolorem, czerwony krzyż po
lewej stronie symbolizuje pielgrzyma. Całe logo
naznaczone jest symboliką Maryi, a Matka Boża –
jako Gwiazda oraz Most świata i Serce wszechświata
– jest w jego centrum. Nad Jej głową symbolicznie
przedstawiono Pięć gwiazd, czyli pięć kontynentów,
z których przybędzie młodzież do Panamy.

”.

