
  

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 

4. NIEDZIELA ADWENTU Rok A,  
Kolor fioletowy 

22. grudnia 2019 

 
(Mt 1,18-24)  
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 
Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienna za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem prawym i nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem 
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 
poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz 
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów”. A stało się to wszystko, 
aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez proroka: Oto Dziewica 
pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 
imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. 
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie.  

WSPÓLNOTA BETANIA  

zaprasza na pierwszo piątkowe  

WIECZORY UWIELBIENIA    
po mszy św. o g.18.30.  

 

KOLEKTA 15. 12. 2019 

Grupa duńska 2099,50 dkk 
Grupa angielska 2913,50 dkk 

MARIA LYS 1884,50 dkk 
 

MOBILE PAY    2765 1069 

 
 Słowo Proboszcza 

 
Gdy Maryja stała się brzemienną za 

sprawą Ducha Swiętego, Józef, jako 

człowiek sprawiedliwy, nie chciał jej 

zniesławienia i postanowił od niej 

odejść. Wtedy Bóg podpowiedział mu 

inne rozwiązanie. W czasie snu 

powiedział mu, że ojcem dziecka Maryi 

jest sam Bóg: „ To dziecko jest z Ducha 

Swiętego”.  Józef uwierzył i zaufał. 

Przyjał dziecko, które jest dzieckiem 

samego Boga. Z tym zaufaniem jest 

związana odwaga: „ Józefie nie bój się 

wziąć do siebie Maryi twej Małżonki”. 

Tę odwagę wykazywał Jozef w czasie 

podróży do Betlejem, potem podczas 

ucieczki do Egiptu i przez całe 

dzieciństwo Jezusa. On jest wzorem 

przyjmowania Jezusa jako Syna Bożego 

i wzorem odwagi w wierze. 

Naśladujmy wiarę świętego Józefa. 

 

 



  

OGŁOSZENIA 22.12.2019 r. 

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. W najbliższy 

wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po 

chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z 

czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą 

historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, 

jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do 

niesienia Dobrej Nowiny innym. 

 2. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy 

Świętej sprawowanej o północy z wtorku, 24 grudnia, na środę, 25 grudnia. Wcześniej w 

naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę 

wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, 

wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech 

wigilijnej wieczerzy towarzyszą wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego 

o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny 

śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, tradycyjnie zachowajmy 

też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. 

3. Zapraszam do udziału w Pasterce w naszej parafialnej świątyni o godz. 24. Tak czynili nasi 

ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy 

przychodzącego Pana. Msza Święta w dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt o godz. 

12. W drugi dzień świąt nie będzie Mszy świętej w kościele św. Antoniego i w Hvidovre. 

5. Zaraz po Świętach rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Wielu na 

Święta wyjeżdża do Polski, dlatego była prośba, żeby już w zakrystii pojawiła się lista, na którą 

można się zapisać, jeśli ktoś wyraża chęć przyjęcia księdza. Kolęda ma służyć przede wszystkim 

lepszemu wzajemnemu poznaniu się. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i 

smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. 

Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii. 

6. Po Mszy świętej spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania w bibliotece polskiej. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 26 XII – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, pierwszy 

męczennik za wiarę.   

• 27 XII – św. Jan Apostoł i Ewangelista, najmłodszy z grona Apostołów, umiłowany uczeń 

Pana Jezusa. 

• 28 XII – Święci Młodziankowie, męczennicy, którzy ponieśli śmierć z powodu przyjścia na 

świat Zbawiciela na rozkaz Heroda. 

 
 

 



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  - 4. NIEDZIELA ADWENTU „A” – 22 XII 2019 
22 XII 2019 - (Iz 7,10-14); (Ps 24,1-2,3-4,5-6); (Rz 1,1-7); (Mt 1,18-24); (Mt 1,18-24);   
23 XII 2019 - (Ml 3,1-4;4,5-6); (Ps 25,4-5,8-9,10 i 14); Aklamacja; (Łk 1,57-66);  
24 XII 2019 – (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16); (Ps 89,2-3,4-5,27 i 29); Aklamacja; (Łk 1,67-79);  
25 XII 2019 – (Iz 52,7-10); (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6); (Hbr 1,1-6); Aklamacja; (J 1,1-18);  
26 XII 2019 - (Dz 6,8-10;7,54-60); (Ps 31); (Ps 118,26a i 27a); (Mt 10,17-22);  
27 XII 2019 - (1J 1,1-4); (Ps 97,1-2.5-6.11-12); Aklamacja; (J 20,2-8);  
28 XII 2019 – (1 J 1,5-2,2); (Ps 124,2-3.4-5.7b-8); Aklamacja; (Mt 2,13-18);  

 

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 

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/2019/20191222.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191222.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191223.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191224.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191225.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191226.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191227.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191228.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/

