
  

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 
 

 



Polska Wspólnota 
przy Parafii św. Anny w Kopenhadze 

Informacje 
liturgiczno-duszpasterskie 

3. NIEDZIELA ADWENTU Rok A,  
Kolor fioletowy 

15. grudnia 
2019 

 
(Mt 11,2-11)  
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach 
Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: 
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać?”. Jezus im 
odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, 
co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok 
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 
A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie 
zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić 
do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na 
pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale 
coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie 
szaty ubranego? Oto w domach królewskich są 
ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc 
wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam 
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o 
którym napisano: Oto Ja posyłam mego 
wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował 
drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od 
Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on”.  
 

WSPÓLNOTA BETANIA  
zaprasza na pierwszo piątkowe  

WIECZORY UWIELBIENIA    
po mszy św. o g.18.30.  

 

KOLEKTA 08. 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 

 
 Słowo Proboszcza 

 

Jan oczekiwal Mesjasza, 

„przychodzącego z ręka potężną i 

wyciągniętym ramieniem”. „ Czy Ty 

jesteś tym, który ma przyjść, czy też 

innego mamy oczekiwać?” To pytanie 

bardzo porusza. Wyrasta ono z 

wątpliwości, czy człowiek poświęcił się 

właściwej sprawie. „ Idźcie i 

oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na 

co patrzycie”. Czy ta odpowiedź, że 

dzieją się cuda i uzdrowienia, uspokoi 

wszelkie wątpliwości? Jezus nie 

uzdrowil wszystkich. Obiecał jednak 

coś, co jest ważniejsze od wszystkich 

uzdrowień i cudów; zbawienie! A to 

potrzebuje wiary, także od Jana 

Chrzciciela i naszej. 

 

 



  

OGŁOSZENIA 15.12.2019 r. 

1. W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może 
to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i 
bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego 
miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na 
szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym 
uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z 
innymi. 
 
1. Dzisiaj przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu. Czas naszych Rekolekcji Adwentowych. 
Serdecznie witamy o. Ryszarda Bożka CSsR. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do 
duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem 
na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby 
je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, 
głośne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca w marketach. Msze Św. w czasie 
rekolekcji każdego dnia do środy włącznie o godz. 18:30. Zapraszamy... 
 
2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu 
Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: 
radujcie się! Pan jest blisko”.  
 
4. W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach 
polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności, aby prowadził bezpiecznie Kościół przez 
niespokojne współczesne czasy. 
 
6. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i 
narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej 
w kościele wigilijnego opłatka.  
 
7. Po Mszy św. spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w 
bibliotece polskiej.  
 
 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii 12 - 22 maja 2020 r. 

w jęz. angielskim. Koszt 1400 USD. 

Więcej info u o. Piotra tel. 5028 9315. 

 

 

 

 

 

 



 

KALENDARZ LITURGICZNY 

Niedziela  - 3. NIEDZIELA ADWENTU „A” – 15 XII 2019 
15 XII 2019 - (Iz 35,1-6a.10); (Ps 146); (Jk 5,7-10); Aklamacja (Iz 61,1); (Mt 11,2-11);  
16 XII 2019 - (Lb 24,2-7.15-17a); (Ps 25,4bc-5ab,6-7bc,8-9); Aklamacja (Ps 85,8); (Mt 21,23-27);  
17 XII 2019 – (Rdz 49,2.8-10); (Ps 72,1-2.3-4ab.7-8.17); Aklamacja (Łk 1,28); (Mt 1,1-17);   
18 XII 2019 – (Jr 23,5-8); (Ps 72,1-2,12-13,18-19); Aklamacja; (Mt 1,18-24);  
19 XII 2019 - (Sdz 13,2-7.24-25a); (Ps 71,3-4a,5-6ab,16-17); Aklamacja; (Łk 1,5-25);    
20 XII 2019 - (Iz 7,10-14); (Ps 24,1-2,3-4ab,5-6); Aklamacja; (Łk 1,26-38);  
21 XII 2019 – (Pnp 2,8-14); (Ps 33,2-3,11-12,20-21); Aklamacja; (Łk 1,39-45);  
 

 

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 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE      o. Ryszard Bożek CSsR z Polski 
Msze św. od poniedziałku do środy g. 18.30 kościół św. Anny 

Spowiedź od g. 17.30 

 
 
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/2019/20191215.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191216.html#czytania
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