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33. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,
Kolor zielony

17. listopada
2019

(Łk 21,5-19)
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami,
Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego,
na co patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali
Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie
znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus
odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim
imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz
"nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. I nie
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i
przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie
zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich:
”Powstanie naród przeciw narodowi i
królestwo przeciw królestwu. Będą silne
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na
niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na
was ręce i będą was prześladować. Wydadzą
was do synagog i do więzień oraz z powodu
mojego imienia wlec was będą do królów i
namiestników. Będzie to dla was sposobność
do składania świadectwa. Postanówcie sobie w
sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której
żaden z waszych prześladowców nie będzie się
mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was
będą nawet rodzice i bracia, krewni i
przyjaciele i niektórych z was o śmierć
przyprawią. I z powodu mojego imienia
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z
głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze życie”.

Słowo Proboszcza
Jezus przestrzega nas w dzisiejszej
Ewangelii przed zwodzeniem i
oszustwami. Ostrzeżenie „strzeżcie się
, żeby was nie zwiedziono” zdaje się
dziś być wyjątkowo aktualne i
szczególnie na czasie. Kultura
współczesnego zwodzenia siebie, stała
się nie tylko obowiązująca, ale nawet
zaakceptowana i utrwalona w formach
wszelkich „poprawności”, nie tylko
politycznych. Podawanie się za kogoś
innego i retuszowanie swojego
wizerunku to już standart. I jeszcze
jedno spostrzeżenie, nie tylko my
jesteśmy zwodzeni, ale sami też
chętnie zwodzimy. Strzeżmy się więc
tego w naszym codziennym
postepowaniu.
KOLEKTA 10. 11. 2019
Grupa polska 5007,00 dkk
Grupa duńska 2682,5000 dkk
Grupa angielska 3641,00 dkk
MARIA lys 728,00 dkk
MOBILE PAY 2765 1069

WSPÓLNOTA BETANIA zaprasza na
pierwszopiatkowe WIECZORY
UWIELBIENIA po mszy sw. o g.18.30.

OGŁOSZENIA 17.11.2019 r.
1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym
Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary,
wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.
2. Pamiętając o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, modlimy się o życie
wieczne dla nich podczas wypominek w każdą niedzielę listopada o godz. 11. 30.
3. W czwartek 21. Listopada o g. 18.00 w kaplicy biblijne spotkanie LECTIO DIVINA.
3. W piątek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Z tej okazji składamy
Siostrze Tarsylii opiekunce chóru i wszystkim chórzystom najlepsze życzenia i podziękowanie
za upiększanie naszej liturgii pięknym śpiewem.
4. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i
zakończenie roku liturgicznego.
5. Po Mszy świętej spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w
bibliotece polskiej.
6. Dziękujemy Ojcu Misjonarzowi i jego świeckim współpracownikom za przybliżenie nam
trudów pracy misyjnej na wschodzie, po Mszy świętej możliwość wsparcia tego dzieła przez
datki materialne. Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
18 XI – św. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica, męczennica w obronie czystości,
patronka Ruchu Czystych Serc,
20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik,
21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu,
22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan,
patronka muzyki i śpiewu.
__________________________________________________________________________

KALENDARZ LITURGICZNY

Niedziela - 33. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 17 XI 2019
17 XI 2019 - (Ml 3,19-20a); (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9); (2 Tes 3,7-12); (Łk 21,28); (Łk 21,5-19); ;
18 XI 2019 - (1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64); (Ps 119); (J 8,12b); (Łk 18,35-43);
19 XI 2019 – (2 Mch 6,18-31); (Ps 3,2-3.4-5.6-7); Aklamacja (1 J 4,10b); (Łk 19,1-10);
20 XI 2019 – (2 Mch 7,1.20-31); (Ps 17,1.5-6.8.15); Aklamacja (J 15,16); (Łk 19,11-28); ;
21 XI 2019 - (1 Mch 2,15-29); (Ps 50,1-2.5-6.14-15); Aklamacja (Ps 95,8ab); (Łk 19,41-44);
22 XI 2019 - 1 Mch 4,36-37.52-59); (1 Krn 29,10-11abc.11d-12); (J 10,27); (Łk 19,45-48);
23 XI 2019 – ((1 Mch 6,1-13); (Ps 9,2-3.4 i 6.16 i 19); (2 Tm 1,10b); (Łk 20,27-40);

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii 12 - 22 maja 2020
r. w angielskim. Koszt 1400 USD.
Więcej info u o. Piotra tel. 5028 9315.

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 18.00; 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. 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 AL. ANON w każdy poniedziałek od 17.30 -19.30 na JAGTVEJ 183 D, 2100 Kbh .
SPOTKANIA AA w każdą sobotę od 14.00 – 16.00 Ryesgade 107, 2100 Kbh Ø
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 Mobile pay 5028 9174

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny − święto obchodzone 21 listopada.
Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, m.in. z Protoewangelii Jakuba,
Maryja będąc małą dziewczynką została przedstawiona w Świątyni jerozolimskiej i
przy niej się wychowała
jako dziewica aż do
osiągnięcia wieku
zamążpójścia, czyli
dwanaście i pół roku. W
świątyni przebywały
dziewczynki przed
osiągnięciem dojrzałości,
które tkały m.in. zasłonę
przybytku, oddzielającą
Miejsce Święte od
Najświętszego, wspominaną
w ewangeliach
kanonicznych, opisujących
scenę śmierci Chrystusa
na krzyżu. Wiek dziecięcy
podyktowany był
obowiązkiem zachowania
czystości rytualnej.
Wydarzenie ofiarowania
Marii opisała też Maria z
Agredy, mistyczka
hiszpańska z XVII w. w
rozdz. 17 ks. II książki
"Mistyczne Miasto
Boże"[8]. W Jerozolimie od III
w. czczone jest miejsce narodzin Maryi Panny. Dzisiaj pokazywane jest ono w
podziemiach Bazyliki św. Anny w dzielnicy muzułmańskiej. Tradycja ta pozostaje w
bezsprzecznym związku z apokryficznym opisem ofiarowania i przebywania Maryi
w świątyni, która lokalizowana jest w pobliżu.
W ikonografii scena ofiarowania Najświętszej Maryi Panny najczęściej ukazuje
Maryję jako kilkuletnią dziewczynkę idącą po schodach do świątyni, by tam
ofiarować się Bogu.

W najbliższym czasie …
NIEDZIELA, 1. grudnia Rozpoczęcie Adwentu
14.00: Msza św. po duńsku. Po mszy występ dzieci ze szkoły św. Anny
15.30 Advent fest na dużej Sali. Kawa, gløgg i LOTERIA oraz odwiedziny
św. Mikołaja
----------------------------------------------CZWARTEK 5.grudnia Spotkanie dla PARAFIAN
Wszystkich Parafian, zwłaszcza seniorów zapraszamy na wspólny
julefrokost.
12.00 msza św. w kościele, a po niej posiłek W CHIŃSKIEJ RESTAURACJI.
Koszt 120 koron . Zapisy u s. Doroty
-----------------------------------SOBOTA 14.grudnia : Koncert Bożonarodzeniowy:
13.00- 15.30 Chóry z naszej parafii m.in. GAUDE MATER, chór
prowadzony przez s. Tarsyllę oraz gość koncertu AMAGER GOSPEL CHOIR.
Bilety 100 dkk u s. Doroty

