
 

Polska Wspólnota 
przy Parafii św. Anny w Kopenhadze 

Informacje 
liturgiczno-duszpasterskie 

2. NIEDZIELA ADWENTU Rok A,  
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

Kolor BIAŁY 

8. grudnia 2019 

 

((Łk 1,26-38)  

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej 
mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby znaczyć to 
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój 
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: 
„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. 
 

WSPÓLNOTA BETANIA  

zaprasza na pierwszo piątkowe  

WIECZORY UWIELBIENIA    

po mszy św. o g.18.30.  

 

 
 Słowo Proboszcza 

 

Z chwilą wypowiedzenia słów: „ Niech mi 

się stanie według twego słowa”  Syn 

Boży przyjmuje naszą ludzką naturę. 

Maryja staje się Matką nowego życia – 

tego ludzkiego zwyczajnego, 

biologicznego życia Syna Bożego; ale 

staje się również Matką Nowego Życia 

– czyli Zbawiciela, który przyszedł, 

abyśmy otrzymali życie nowe. 

Posłuszeństwo Maryi sprawia, że 

przyjęte przez Nią słowo owocuje. Jej 

zgoda wyrażona przy zwiastowaniu 

otwiera Wcielonemu Słowu Bożemu – 

Jezusowi Chrystusowi miejsce na ziemi, 

aby On mógł przygotować nam potem 

miejsce w domu Ojca. Niepokalana 

Dziewica uczy nas posłuszeństwa słowu 

Bożemu, abyśmy owocowali nowym 

życiem.  

 
KOLEKTA 01. 12. 2019 

Grupa polska    5285,50 dkk   
Grupa duńska 835,50 dkk 
Grupa angielska 4120,00 dkk  
MARIA LYS 850,50 dkk 
 

MOBILE PAY    2765 1069   
 



  

OGŁOSZENIA 08.12.2019 r. 

1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej 

Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w 

to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się 

bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się 

w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o 

Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Siostry Służebniczki obchodzą dzisiaj 

swoje patronalne świeto, odnowiły śluby zakonne, z okazji ich święta życzymy im wiele łask 

Bożych i opieki Matki Najświętszej. Bóg zapłać za gorliwą posługę w parafii i naszym klasztorze 

Ojców Redemptorystów.  

 

2. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – 

narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie 

zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada 

nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o sprawowanej w naszym kościele Mszy Świętej 

roratnej w środę o godz. 18. 30 i o adwentowej spowiedzi św. podczas rekolekcji. Nie 

odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych 

czystych sercach. Niech to będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy 

więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. 

 

3. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 

1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni 

„Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką 

zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w 

sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, 

jaką była, jaką jest i jaką powinna byc. 

 

4. Po Mszy św. spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w 

bibliotece polskiej. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku 

w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych. 

• 14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych 

mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła. 

 

 

 



KALENDARZ LITURGICZNY 

Niedziela  - 2. NIEDZIELA ADWENTU „A” – 08 XII 2019 

08 XII 2019 - (Rdz 3,9-15.20); (Ps 98,1-4); (Rz 15,4–9); (Łk 1,28); (Łk 1,26-38);  
09 XII 2019 - (Iz 35,1-10); (Ps 85,9ab-10,11-12,13-14); Aklamacja; (Łk 5,17-26);  
10 XII 2019 – (Iz 40,1-11); (Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13); Aklamacja; (Mt 18,12-14);  
11 XII 2019 – (Iz 40,25-31); (Ps 103,1-2,3-4,8.10); Aklamacja; (Mt 11,28-30);  
12 XII 2019 - (Iz 41,13-20); (Ps 145,1 i 9,10-11,12-13ab); Aklamacja; (Mt 11,11-15);   
13 XII 2019 - (Iz 48,17-19); (Ps 1,1-2,3,4.6); Aklamacja; (Mt 11,16-19);  
14 XII 2019 – Syr 48,1-4.9-11); (Ps 80,2aci3b); (Łk 3,4.6); (Mt 17,10-13);  
 

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 

. REKOLEKCJE ADWENTOWE     15.12 -18. 12. 2019r. 
Poprowadzi o. Ryszard Bożek CSsR z Polski
 
Adwent Adwent lśni pierwszej świecy blask 
Gdy świat w niewoli grzechu śpi  
nadzieje budzi przyszłych  dni 
pokoju głosi czas, pokoju głosi czas 
 
Adwent Adwent lśni drugiej świecy blask 
ku światłu nasz kieruje krok 
zmęczony w niebo wznosi wzrok 
rozprasza smutku mrok 2x 

Adwent Adwent lśni trzeciej świecy blask 
zbawienia się wypełni czas 
Miłością Pana odkupi nas 
przyniesie wolność nam, 2x 
  
Adwent Adwent lśni czwartej świecy blask 
z radością witam świętą noc 
Gdy Bóg okaże swoją moc 
Sam stanie pośród nas 2x

 
 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191208.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191209.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191210.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191211.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191212.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191212.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191213.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191214.html#czytania
mailto:info@sanktannaekirke.dk
mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:stanislawski@redemptor.pl
mailto:piotr.cssr@gmail.com
mailto:immaculata1850@gmail.com
http://www.polskamisjakatolicka.dk/


 

PROGRAM ŚWIĄTECZNY 
 

24.12. wtorek  WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

pasterka -św. Anna- g. 15.30 ang., g. 22.00 po duńsku,  

g.24.00 po polsku 

****** 

25. 12. środa BOŻE NARODZENIE 

Msza św. g. 10.00 dk, g. 12.00 pl, g. 17.00 ang. św. Anna 

g. 12.30  Hvidovre, g. 18.00 św. Antoniego 

****** 

26.12. czwartek BOŻE NARODZENIE 

Msza św. g. 10.00 dk, g. 12.00 św. Anna. 

NIE MA MSZY ŚW. U św. Antoniego i Hvidovre 

****** 

31. 12.  wtorek ZAKOŃCZENIE ROKU 

msza św.g. 15.30 dk św. Anna 

****** 

1.stycznia środa NOWY ROK 

msza św. 10.00 dk, 12.00 św. Anna, g. 12.30  Hvidovre,  

 18.00 św. Antoniego 

***** 

5 stycznia niedziela OBJAWIENIE PAŃSKIE 

g.10.00 KOOL KIRKE, g. 12.00 msza św. pl 
 

 


