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Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za
panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
„Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z
nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał
ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu
odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak
napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie
władca, który będzie pasterzem ludu mego,
Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie
Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas
ukazania się gwiazdy. A kierując ich do
Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie
starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać
Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla,
ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli
na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i
zatrzymała się nad miejscem, gdzie było
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i
mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby
nie wracali do Heroda, inną drogą udali się
do ojczyzny. (Mt 2,1-12)

„Powstań, świeć, Jeruzalem, bo
przyszło twe światło i chwała Pana
rozbłyska nad tobą”
Słyszymy dzisiaj słowa proroka
skierowane właśnie do nas: „Przyszło
twe światło!” – Chrystus; „Oto
ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok
spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą”. Tu i
teraz objawia się łaska Boga, której
wierzący stają się „współdziedzicami”
(drugie czytanie). „Jesteśmy wezwani
do tego, żebyśmy porzucili opieszały
sposób działania. Podnieś oczy wokoło
i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają
do ciebie« (Iz 60, 4); to znaczy, że
chrześcijanom dano to, czego szuka
cały świat.
Wierni wezwani są zatem, aby w
przestrzeni swego życia „ofiarowali
Jezusowi złoto swojej wzajemnej
miłości”.
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
2018/2019

OGŁOSZENIA
1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon
nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i
religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela.
2. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Jeszcze się
można wpisać na listę, która jest w zakrystii.
3. Dzisiaj Biskup CZESŁAW KOZON obchodzi 40 rocznicę święceń
kapłańskich. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Księdzu Biskupie
Czesławie, który jest JEDYNYM biskupem w Danii, a ponadto jego
pochodzenie sięga polskich korzeni
4. Przypominamy, że w przyszłą niedzielę – 13 stycznia po Mszy Św.
odbędą się JASEŁKA pt. WSZYSTKO ZACZĘŁO SIE OD
POSŁUSZEŃSTWA w wykonaniu dzieci. Zapraszamy!!!
5. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz
Bożej opieki na codziennych drogach życia.
KALENDARIUM LITURGICZNE
06.01.19.- NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - (Iz 60,1-6);Ps 72; (Ef 3,2-3a.5-6);(Mt 2,1-12);
07.01. Poniedziałek - 1 J 3,22-4,6); (Ps 2,7-8,10-11); (Mt 4,23); (Mt 4,12-17.23-25);
08.01. Wtorek - (1 J 4,7-10); (Ps 72,1-2,3-4ab,7-8); (Łk 4,18-19); (Mk 6,34-44);
09.01. Środa - (1 J 4,11-18); (Ps 72,1-2,10-11,12-13); (1 Tm 3,16); (Mk 6,45-52);
10.01. czwartek - 1 J 4,19-5,4); (Ps 72,1-2,14 i 15bc,17); (Łk 4,18-19); (Łk 4,14-22a);
11.01. Piątek - (1 J 5,5-13); (Ps 147,12-13,14-15,19-20); (Mt 4,23); (Łk 5,12-16);
12.01. Sobota - 1 J 5,14-21); (Ps 149,1-2,3-4,5.6a.9b); (Mt 4,16); (J 3,22-30);
,

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 30.12.- 1.01. 2019
Grupa polska 6380,50 DKK
Grupa angielska 5166,50 DKK
Dziękujemy za ofiarność.

Grupa duńska 2524,00 DKK
MARIA LYS 2350,00 DKK
MOBILE PAY 2765 1069

Saint Anne Parish

Humor kolędowy..
Rzecz się dzieje w niewielkiej mieścinie (jedna parafia). Dzień kolędy, popołudnie. Ojciec rodziny wyszedł
gdzieś z małolatem i w domu została sama mamuśka, przygotowując się na przyjęcie księdza. Po kilkunastu
minutach otwierają się drzwi z sieni i słychać dzwonek. Matka zajęta garami, nie odwracając się do drzwi pyta
synusia radośnie: "A skąd masz Jacusiu taki ładny dzwoneczek?" Na to słyszy spokojny barytonik:
- Z kościoła, dziecko, z kościoła. Dziwnym trafem ksiądz też miał na imię Jacek. 
*************************************************************************************
Nie miałam zamiaru wpuszczać księdza do domu,ale chciałam ministrantom dać parę złotych do puszki,w
końcu dzwonek do drzwi, otwieram-stoi jeden wyrośnięty ministrant, trzymam pieniądze w ręce i pytam:
- Gdzie ma pan puszkę?bo nie wiem,gdzie pieniądze wrzucić... Popatrzył na mnie jak na niedorozwiniętą i
słyszę: - Ja licznik przyszedłem sprawdzić....Powinnnam skończyć ten krótki dialog na ’aha’, ale jeszcze
palnęłam:- To pan nie jest ministrantem? Właśnie tak patrzę, że jakiś pan duży... 

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. o18.30.
prowadzimy WIECZÓR UWIELBIENIA w kościele św. Anny.

ZAPRASZAMY do polubienia profilu na FB. Będziesz na bieżąco z
najnowszymi wiadomościami 

Jeśli myślisz, że K+M+B, które piszemy na drzwiach
naszych domów oznacza imiona Trzech Króli,
to jesteś w błędzie.
W ogóle to prawidłowy zapis na naszych drzwiach powinien
wyglądać tak: C + M + B 2019 (tudzież inny rok).

Christus Mansionem Benedicat" – czyli

Znaczy to "

"Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)"
(niektórzy tłumaczą to:
"Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu").
W związku z powyższym trzeba też powiedzieć, że
dwukrotne pojawiające się "+", to nie "plusiki", tylko
"krzyżyki" - znak błogosławieństwa.
K M B wzięło się stąd, że ludzie zaczęli łacińskie "C"
zastępować polskim "K". W średniowieczu, kiedy pojawiła
się legenda o trzech królach, która w kolejnych wiekach
zyskała sporą popularność
ludzie zaczęli coraz bardziej utożsamiać owe "K M B"
z inicjałami imion trzech mędrców.

13 stycznia po mszy św.
JASEŁKA w wykonaniu polskich dzieci

Pt. Wszystko zaczęło się od posłuszeństwa.

