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SŁOWO PROBOSZCZA

LITURGIA SŁOWA

(Mt 3, 13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do
Jana, żeby przyjąć od niego chrzest.
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:
"To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?" Jezus mu
odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak
godzi się nam wypełnić wszystko, co
sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A
gdy Jezus został ochrzczony,
natychmiast wyszedł z wody. A oto
otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał
ducha Bożego zstępującego jak
gołębica i przychodzącego nad Niego. A
oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój
Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie".

W naszym powołaniu i życiu wiary mogą
przyjść kryzysy i na pewno przyjdą.
Wtedy często pojawia się myśl; gdybym
mógł obrać drogę życia ponownie,
inaczej bym sobą pokierował. Jeżeli
jednak wierzę, że obrałem właściwą
drogę życia, odkrywszy w niej Boże
powołanie, to niechaj w chwili kryzysu
przypomnę sobie słowa Boga przekazane
przez proroka Izajasza: „ Ja, Pan
powołałem Cię słusznie...”, które
słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu
podczas Mszy świętej. Krzyż związany z
kryzysem był przez Boga przewidziany,
gdy przeciwstawiam się kryzysowi
kształtuje swoją świętość, a do tego
zostałem wezwany.

.

OGŁOSZENIA
1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg

potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii
rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy
śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem
Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy
dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest
początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z
Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar
Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas
jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego
upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak
kochać bliźnich.
3. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o
Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie
Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać
polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z Panem Bogiem musi
przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie
nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.
4. W poniedziałek 13 stycznia Msza święta w języku polskim o godz. 18. 30 ku czci Matki
Boskiej Fatimskiej, po Mszy św. modlitwa różańcowa.
5. W środę jako trzecią środę miesiąca stycznia, Msza święta ku czci Miłosierdzia Bożego o
godz. 18. 30.
6. W czwartek zapraszamy do wspólnej modlitwy tekstami Pisma Świętego metodą LECTIO
DIVINA. Spotkanie rozpocznie się o g. 18.00 w kaplicy.
6. Po Mszy świętej zapraszamy do wspólnego kolędowania z dziećmi.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, pustelnik, który do dziś znajduje
naśladowców w praktykowaniu takiej drogi doskonałości chrześcijańskiej.

KALENDARIUM LITURGICZNE
12.01.2020.- UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO-(Iz 42, 1-4. 6-7); (Ps 29); (Dz 10, 34-38); (Mt 3, 13-17);
13.01.2020 - Poniedziałek(1 Sm 1, 1-8); (Ps 116B); Aklamacja (Mk 1, 15); (Mk 1, 14-20);
14.01.2020 - Wtorek - (1 Sm 1, 9-20); (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd); (1 Tes 2, 13); (Mk 1, 21-28);
15.01.2020 - Środa - (1 Sm 3, 1-10. 19-20); (Ps 40 (39), 2ab i 5. 7-8a. 8b-10); (J 10, 27); (Mk 1, 29-39);
16.01.2020 - czwartek - (1 Sm 4, 1b-11); (Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25); (Mt 4, 23); (Mk 1, 40-45);
17.01.2020 - Piątek - (1 Sm 8, 4-7. 10-22a); (Ps 89 (88), 16-17. 18-19); (Łk 7, 16); (Mk 2, 1-12);
18.01.2020 - Sobota - (1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1); (Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7); (Łk 4, 18); (Mk 2, 13-17);
MESJASZ odpowiednik hebrajskiego tytułu „Namaszczony”, „Pomazaniec”, w języku greckim określanego mianem
„Chrystusa”. Powszechne w narodzie wybranym oczekiwanie na Mesjasza głosiło, że królewski potomek Dawida
ponownie obejmie tron, gdy Bóg odnowi królestwo Izraela. W czasach Nowego Testamentu wielu Żydów wierzyło, że
Bóg, posyłając Mesjasza, wyzwoli naród wybrany spod panowania Rzymian. Ci, którzy sądzili, że interwencja ta będzie
miała charakter zbrojny, nie chcieli rozpoznać Mesjasza w Jezusie.

,

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 Z 5. 01.2020 r.
Grupa polska 5862,50 DKK
Grupa angielska 6131,50 DKK
Dziękujemy za ofiarność.

Grupa duńska 3357,00 DKK
MARIA LYS 1516,00 DKK
MOBILE PAY 2765 1069

Saint Anne Parish

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 ☺

Medytacja na niedzielę CHRZTU PAŃSKIEGO
wg metody LECTIO DIVINA
O co proszę? O głębokie doświadczenie miłości Ojca
• Będę patrzył, jak Jezus z pokorą podchodzi do Jana i prosi go o chrzest (ww. 13-15).
Wchodzi do wody, zanurzając się cały. „Zanurza się” w życiu każdego człowieka, aby
wyzwolić go z grzechu i przywrócić mu radość życia.
• Uświadomię sobie, że podobnie było na początku historii mojego życia, podczas chrztu.
Jezus przyjął mnie już w łonie matki. W dniu chrztu zanurzył się w moim życiu.
• Czy wierzę, że przez chrzest Jezus wypełnił sobą całe moje życie? Co mogę powiedzieć o
mojej więzi z Jezusem?
• Spróbuję powoli wypowiedzieć imię Jezus. Jakie uczucia wywołuje to imię w moim
sercu? Uczucie przylgnięcia, bezpieczeństwa, przynależności? Czy też uczucie
obojętności, obcości, chłodu?
• Mogę to ćwiczenie zamienić w prostą modlitwę serca. Skupię całą swoją uwagę na
osobie Jezusa i będę przez 5-10 minut wymawiał tylko jedno słowo, włączając je w mój
oddech: „Jezus”. Będę wypowiadał je z głębokim pragnieniem zjednoczenia się z osobą
Jezusa.
• Wrócę do sceny nad Jordanem (ww. 16-17). Zobaczę otwierające się niebiosa. Będę
patrzył na Ducha Bożego, który spoczywa na pokornym i cichym Jezusie. Będę chciał
usłyszeć moc i ton głosu z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany”.
• Jezus, którego przyjąłem w chrzcie, jest umiłowanym Synem Boga! Noszę w sobie moc i
miłość Boga. Czy potrafi ę oddać Mu całe swoje życie bez względu na konsekwencje?
• Będę uwielbiał Boga Ojca, że posłał mi Jezusa jako Brata i Pana. Wyznam Mu moją
miłość: „Ojcze, chcę kochać Cię jak Jezus!”.
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.

