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(biały)

SŁOWO BOŻE

Gdy 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”. Kiedy cały lud przystępował do
chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A
gdy się modlił, otworzyło się niebo i
Duch Święty zstąpił na Niego w postaci
cielesnej niby gołębica, a z nieba
odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
(Łk 3,15-16.21-22)

KOMENTARZ DO EWANGELII

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

OGŁOSZENIA
1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie,
poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem
Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi
codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc. Na
zakończenie tego okresu, bezpośrednio po Mszy Św. odbędą się JASEŁKA pt.
WSZYSTKO ZACZĘŁO SIE OD POSŁUSZEŃSTWA w wykonaniu dzieci.
Zapraszamy!!
2. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. To jest ostatni weekend,
kiedy się można jeszcze zapisać na kolęde.
3. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w
Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata
módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania
przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Zapraszamy do specjalnej modlitwy za
młodzież.
4. Kurs przedmałżeński w naszej parafii (po polsku) rozpocznie się 16 lutego w
sobotę o godz. 1600. Prosimy o przekazanie tej informacji komu będzie potrzeba.
5. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny,
życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.
6. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Brygidę Klebba.
Wieczny odpoczynek…
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,

19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic
Najświętszego Serca Jezusowego.

KALENDARIUM LITURGICZNE
13.01.19.- NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 104; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3,15-16.21-22;
14.01. Poniedziałek - (Hbr 1, 1-6); (Ps 97 (96), 1-2. 6 i 7c. i 9); (Mk 1, 15); (Mk 1, 14-20);
15.01. Wtorek Hbr 2, 5-12); (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9); (1 Tes 2, 13); (Mk 1, 21-28);
16.01. Środa (Hbr 2, 14-18); (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9); (J 10, 27); (Mk 1, 29-39);
17.01. czwartek - Hbr 3, 7-14); (Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9. 10-11); (Mt 4, 23); (Mk 1, 40-45);
18.01. Piątek -(Hbr 4, 1-5. 11); (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8); (Łk 7, 16); (Mk 2, 1-12);
19.01. Sobota - (Hbr 4, 12-16); (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15); (Łk 4, 18); (Mk 2, 13-17);

,

ŚDM W PANAMIE w styczniu 2019
Zapraszamy wszystkich do włączenia się do wspólnego daru
" PODARUJ KOSZULKE Z IKONĄ AMEN DO PANAMY.
Młodzież z Danii, również Polacy jada do Panamy
i pragną podarować koszulki rodzinom, u ktorych będą mieszkać.
Prosimy o dar serca na Mobile Pay 50197534
Bóg zapłać!
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 6.01. 2019
Grupa polska 6766,00 DKK
Grupa angielska 4163,00 DKK
Dziękujemy za ofiarność.

Grupa duńska 1713,00 DKK
MARIA LYS 759,00 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 .

CHRZEST jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem
Boga...Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem,
szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i
wszystkim, co może być najcenniejsze.

DAREM –ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
ŁASKĄ –ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
CHRZTEM –ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
NAMASZCZENIEM –ponieważ jest święty i królewski (a królów
się namaszcza);

OŚWIECENIEM –ponieważ jest jaśniejącym światłem;
SZATĄ –ponieważ zakrywa nasz wstyd;
OBMYCIEM –ponieważ oczyszcza;
PIECZĘCIĄ –ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania
Boga.

Św. Grzegorz z Nazjanzu

CHRZCIELNICA jest miejscem świętym w
kościele, najświętszym po ołtarzu i
tabernakulum, stanowi istotny element w
kościele parafialnym (nie mają przywileju
chrzcielnic kościoły miejsc pielgrzymkowych czy
zakonnych). Nazwa fons baptismi – źródło
chrzcielne, wywodzi się z faktu, że pierwotnie
chrztu udzielano przy brzegu rzeki (Dz

Oleje mają szerokie zastosowanie w liturgii: w
sakramentach – chrztu, bierzmowania, kapłaństwa,
namaszczeniu chorych, a także przy poświęceniu
ołtarza, dedykacji kościoła i ołtarza.
Chrześcijanin namaszczany jest olejem chryzmy,
krzyżma świętego, stąd określenie chrześcijanin
(Chrystus – namaszczony). Namaszczenie przynosi dary
Boże, dary Ducha Świętego.

Sakrament chrztu nazywany jest ze względu na główny obrzęd,
przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza
"zanurzyć", "pogrążyć" w wodzie. Określa się go także "obmyciem
odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym".

