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SŁOWO BOŻE

KOMENTARZ DO EWANGELII

(Mt 2, 13-15. 19-23)
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł
Pański ukazał się Józefowi we śnie i
rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego Matkę
i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci
powiem; bo Herod będzie szukał
dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał,
wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał
się do Egiptu; tam pozostał aż do
śmierci Heroda. Tak miało się spełnić
słowo, które Pan powiedział przez
Proroka: "z Egiptu wezwałem Syna
mego". A gdy Herod umarł, oto
Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł
Pański we śnie i rzekł: "Wstań, weź
dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi
Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali
na życie dziecięcia". On więc wstał,
wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do
ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w
Judei panuje Archelaos w miejsce ojca
swego, Heroda, bał się tam iść.
Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał
się w okolice Galilei. Przybył do miasta
zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak
miało się spełnić słowo Proroków:
"Nazwany będzie Nazarejczykiem".

Herod, potężny i brutalny król nie
cofnął się przed niczym, by zabić
„nowonarodzonego króla
żydowskiego”. Mord niewinnych
dzieci betlejemskich pokazuje jego
bezwzględność i okrucieństwo w celu
utrzymania władzy. Przez życie kroczy
drogą przemocy. Sw. Józef oddał
siebie i swoją Rodzinę w ręce Boga.
Treścią jego życia jest służba temu
Dziecku, które ma być Odkupicielem
wszystkich ludzi. Pozwolić się
prowadzić Bogu jak Józef – to zaufać,
że Bóg nas dobrze poprowadzi, nawet
jeśli okoliczności okazują się trudne.
Ten kto tak żyje, nie musi bać się
niczego, ponieważ oddał swe życie w
ręce Boga.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej:
Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie
do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego
chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych
do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne
życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo
zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że
kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając
autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o
prawdziwą miłość.
2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był
brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej
Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad
najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.
3. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w
naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 15. 30, podziękujemy Bogu – dobremu
Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy
również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną.
4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym
adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie
i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem
Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu
Maryi Panny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 17. 45.
5. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański
2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Msza Święta w
naszym kościele jak w dzień świąteczny: o godz. 12, u św. Antoniego o g. 18.00. Nie będzie
mszy św. w kościele Hvidovre.
6. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący
kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny
kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z
duszpasterzem.

KALENDARIUM LITURGICZNE
29.12.2019.- UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY- Syr 3, 2-6. 12-14); (Ps 128 ); (Kol 3, 12-21);;
(Mt 2, 13-15. 19-23);
30.12.2019 - Poniedziałek - (1 J 2,12-17); (Ps 96,7-10); (Łk 2,36-40);
31.12.2019 - Wtorek - (1 J 2,18-21); (Ps 96,1-2,11-12,13); (J 1,14.12); (J 1,1-18);
01.01.2020 - Środa - (Lb 6, 22-27),(Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8, (Ga 4, 4-7),Hbr 1, 1-2a),Łk 2, 16-21)
02.01.2020 - czwartek - 1 J 2,22-28 Ps 98 J 1,19-28
03.01.2020 - Piątek - 1 J 2,29-3,6 Ps 98 J 1,29-34
04.01.2020 - Sobota - 1 J 3,7-10 Ps 98 J 1,35-42
,

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. 29138543
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

KOLEKTA 22.12.2019
Grupa polska 3687,00 DKK
Grupa angielska 2522,00 DKK
Dziękujemy za ofiarność.

Grupa duńska 1497,50 DKK
MARIA LYS 1805,00 DKK
MOBILE PAY 2765 1069

Saint Anne Parish

Święta Rodzina, czasami nazywana też Najświętszą Rodziną – w teologii chrześcijańskiej
rodzina, której członkami byli Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna i święty Józef.
Genealogiczne pochodziła ona z rodu Dawida. Już od dawnych czasów chrześcijanie czcili
Józefa jako Oblubieńca Maryi, a Maryję jako Oblubienicę Józefa. Chociaż oboje zachowywali
dozgonną wstrzemięźliwość, tradycja katolicka uznała Świętą Rodzinę za wzór wszystkich
chrześcijańskich rodzin, uosabiający „najdoskonalsze złączenie serc” w małżeństwie, komunię
„pięknej miłości”, a zarazem proroczy znak wiecznego zjednoczenia osób w uwielbionym ciele,
na wzór eschatologicznej relacji aniołów w niebie (zob. Mt 22, 30). Od wieków za teologicznie
istotny uważano również fakt, iż Jezus Chrystus przyszedł na świat w rzeczywistości ludzkiej
rodziny, jako dziecko poddane swoim ziemskim rodzicom. Nieco inny od katolickiego i
prawosławnego punkt widzenia proponuje teologia protestancka, nie uznająca dogmatu o
wieczystym dziewictwie Maryi. Na temat życia Świętej Rodziny mówi też część
wczesnochrześcijańskich apokryfów, określanych często jako Ewangelia dzieciństwa.
W Kościele katolickim obchodzi się święto Świętej Rodziny w niedzielę w oktawie Bożego
Narodzenia.

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 ☺

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że 26.grudnia br. po krótkiej chorobie
odeszła do Pana Boga

ROSALINDA JIMENEZ.
Przez ponad 40 lat działała
we wspólnocie filipińskiej.
Przez wiele lat była główną organizatorką
SANKT ANNÆ DAGE.
Na pewno każdy z nas pamięta jej piękny
uśmiech, gdy losowała nagrody w czasie
loterii oraz delikatny śpiew w czasie
międzynarodowych mszy św.
Pogrzeb w sobotę

4. Stycznia o g. 12.00.
Wieczny Odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista
niechaj jej świeci.

12 stycznia po mszy św.o g.12.00
POKŁON PRZY ŻŁÓBKU z dziećmi i
kolędowanie z naszym polskim Chórem.

