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LITURGIA SŁOWA

(J 1, 29-34)
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu
Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata. To jest Ten, o
którym powiedziałem: „Po mnie
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył
godnością, gdyż był wcześniej ode
mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu,
aby On się objawił Izraelowi". Jan dał
takie świadectwo: "Ujrzałem ducha,
który zstępował z nieba jak gołębica i
spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie
znałem, ale Ten, który mnie posłał,
abym chrzcił wodą, powiedział do
mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha
zstępującego i spoczywającego na Nim,
jest Tym, który chrzci Duchem
Świętym”. Ja to ujrzałem i daję
świadectwo, że On jest Synem Bożym".

SŁOWO PROBOSZCZA

„ Pan uksztaltował mnie na swego
sługę”; „za mną idzie Mąż, który
przewyższa mnie godnością” – oto
stwierdzenia, które padły z ust dwóch
wielkich proroków; Izajasza i Jana
Chrzciciela. Potrzeba pokory by
stwierdzić: „ mym powołaniem jest
bycie sługą”. Prawdą jest, że prorocy
postrzegają siebie jako sługi Boże,
lecz prawdą jest też to, że Bóg do
każdego z nas przychodzi przez
najbliższych. Obymśmy potrafili
powiedzieć: „Jestem sługą mego
bliźniego”. Obyśmy potrafili ujrzeć
siebie jako wezwanych do służby dla
braci, sióstr, przyjaciół... Obym
zabiegał o ich dobro, ale umiał też
przyjąć ich posługiwanie.

KOLEKTA Z 12. 01.2020 r.
Grupa polska 5394,00 DKK
Grupa duńska 1426,00 DKK
Grupa angielska 3531,00 DKK
MARIA LYS 1481,00 DKK
Dziękujemy za ofiarność.
2765 1069
Saint Anne Parish

MOBILE PAY

OGŁOSZENIA
1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan
Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się
naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.
2. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w
sobotę, 25 stycznia, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego
przywrócenia. Takiej jedności pragnie sam Pan Jezus, a jej brak jest zgorszeniem
dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego
w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.
3. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień
Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków,
tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
4. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia,
prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia
potrzebujemy na co dzień.
5. Po Mszy św. spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania w bibliotece polskiej.
6. ZA tydzień po mszy św. zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na BAL
KARNAWAŁOWY na dużej Sali. Szczegóły w Internecie i u sióstr.
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

Medytacja na II Niedzielę ZWYKŁĄ
wg metody LECTIO DIVINA
O co proszę? O głębokie pragnienie podążania za Jezusem cichym
• Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela. Będę wsłuchiwał się w jego silny,
„grzmiący” głos. Wyobrażę sobie jego ascetyczną twarz i wzrok skupiony na
Jezusie. Stanę pośród tłumu i będę z uwagą słuchał tego, co mówi (ww. 2934).
• Natchniony Jan nie waha się nazwać Jezusa „Barankiem Bożym”. Mogło to
dziwić i szokować słuchających. Dawało do zrozumienia, że oczekiwany
Mesjasz jest podobny do paschalnego baranka prowadzonego na zabicie.
• Pomyślę, że Jezus, który przewyższa mnie godnością, pragnie również w
moim życiu objawiać się jako sługa i cichy baranek. Czy potrafi ę się na to
zgodzić? Czy wierzę w wartość cierpienia? Poproszę Jezusa, aby przeniknął

do głębi moje życie pragnieniem naśladowania Go takim, jakim mi się
objawia.
• Jan dzięki swej duchowej wrażliwości rozpoznaje i uznaje w Jezusie
Mesjasza (w. 33). Duchowa wrażliwość Jana jest owocem jego życia na
pustyni, w bliskości Boga. Tam nauczył się rozeznawać Jego głos i być Mu
posłusznym.
• Co mogę powiedzieć o poziomie mojej duchowej wrażliwości? Czy potrafię
rozpoznawać Jezusa w maluczkich, w najprostszych wydarzeniach dnia?
• „Ja to ujrzałem i daję świadectwo” (w. 34). W doświadczeniu wiary
decydujące jest osobiste spotkanie z Jezusem. Będę trwał w Jego cichej
obecności i powtarzał: „Kocham Cię, Jezu, cichy Baranku!”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

W

szystkich chętnych pragnących wspólnie rozważać Pismo Święte wg metody
LECTIO DIVINA zapraszamy
w każdy 3. Czwartek miesiąca na g. 18.00
do kaplicy w kościele św. Anny.
Warto zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.

