
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE – 4. NIEDZIELA ADWENTU 

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA. 
(Iz 7,10-14)  
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 
”Proś dla siebie o znak od Pana, Boga 
twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to 
wysoko w górze”. Lecz Achaz 
odpowiedział: ”Nie będę prosił i nie będę 
wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł 
Izajasz: ”Słuchajcie więc, domu 
Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać 
się ludziom, iż naprzykrzacie się także 
mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam 
znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i 
nazwie Go imieniem Emmanuel”. 
PSALM RESPONSORYJNY Ps 24  

PRZYBĄDŹ, O PANIE, TYŚ JEST KRÓLEM 
CHWAŁY. 
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją 
napełnia, * 
świat i jego mieszkańcy.  
Albowiem On go na morzach osadził * 
i utwierdził ponad rzekami.  
 
Kto wstąpi na górę Pana, * 
kto stanie w Jego świętym miejscu?  
Człowiek rąk nieskalanych i czystego 
serca, * 
który nie skłonił swej duszy ku 
marnościom  
 
On otrzyma błogosławieństwo od Pana * 

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.  
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 
 
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN.( Rz 1,1-7) 

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z 
powołania apostoł, przeznaczony do 
głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg 
przedtem zapowiedział przez swoich 
proroków w Pismach świętych. Jest to 
Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym 
według ciała z rodu Dawida, a 
ustanowionym według Ducha Świętości 
przez powstanie z martwych pełnym 
mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, 
Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy 
łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale 
Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan 
dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich 
jesteście i wy powołani przez Jezusa 
Chrystusa. Do wszystkich przez Boga 
umiłowanych, powołanych świętych, 
którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i 
pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana 
Jezusa Chrystusa. 
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SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
MATEUSZA. (Mt 1,18-24) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Mateusza. 

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. 
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myśli na niedzielę… Gdy powziął tę myśl… 
 
Ileż to myśli kołacze się nam po głowie! Jedne są pobożne, inne grzeszne; są myśli na miarę 
powołania człowieka, a są także myśli po prostu głupie, bezsensowne. Niektórzy mają już dość i 
próbują uciekać przed samym sobą. Inni wpadają w pracoholizm, jeszcze inni starają się nie 
myśleć, albo myślą tylko o przyjemnościach. A tymczasem mamy żyć godnie, na miarę 
Ewangelii. A jeśli przyjdą myśli niegodne naszego powołania do świętości, to co wtedy mamy 
czynić? Świętemu Józefowi też się trafiały myśli niezgodne z wolą Bożą. „Gdy powziął myśl…” o 
potajemnym oddaleniu Maryi, wtedy Bóg posyła anioła, aby „naprawił” myślenie Józefa. A 
wszystko to stało się dlatego, aby wypełniło się słowo Pańskie. 
Zanim więc o kimś lub o czymś pomyślimy, zapytajmy się w głębi swego ducha, czy nasza myśl 
zgodna jest z wolą Bożą.  „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

MSZE ŚW. W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 24.12.2016 g.15.00 (ang.), g.22.00 (po polsku), 

g.24.00 (po duńsku). 

1. Dzień Bożego Narodzenia 25.12.2016  g.12.00  św. Anna, g.17.30 św. Antoni 

2. Dzień Bożego Narodzenia 26.12.2016 g. 12.00  św. Anna  

NIE MA MSZY ŚW. U ŚW. ANTONIEGO. 

31.12.2016 sobota msza św. i nabożeństwo dziękczynne na zak. roku g. 15.30 

1.01.2017 msze święte jak w niedzielę. 
 
 



NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. Coraz bliżej jest do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W sobotę jest Wigilia, a 
potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po 
chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować 
radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. 
Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu Boży 
wymiar. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne pośród nas, 
zamieszkało między nami na zawsze. 
2. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki. W 
naszym Kościele odbędą się 3 Pasterki: o 15:00 w języku angielskim, o 22:00 w języku 
polskim, niech nikogo nie zabraknie  oraz o 24:00 w języku duńskim. 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 z bliskich, znajomych, w 
sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura 
fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. 
Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy na 
wigilijnym stole alkoholu. Tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw 
mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy. 
3. Niech czas Bożego narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną 
życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do 
domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.  
4. W pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy moment na 
pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Ostatni moment, 
jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił.... 
5. Msze Święte po polsku w uroczystość Narodzenia Pańskiego będą sprawowane o 
godz. 12:00 w kościele Św. Anny oraz o 17:30 w kościele Św. Antoniego. W drugi dzień 
Świąt Msza Św. po polsku tylko w kościele Św. Anny o godz. 12:00 
6. W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, 
zwane kolędą. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do waszych domów i 
rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, 
podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad 
naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu 
poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i 
odwrotnie. 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. W zakrystii jest 
przygotowane lista, na którą można się wpisywać. 
We wtorek próba chóru o g. 18.30. 
6. Nie ma spotkania dla bierzmowanych ani zajęć dla dzieci.  



6. Piłka nożna w sobotę dla ministrantów i ich tatusiów o g. 20:00 w szkole Św. Anny. 
7. Planujemy, jak co roku zorganizować Zabawę Sylwestrową. Już można się 
zapisywać, bo ilość miejsc jest ograniczona u P. Lucyny Sobota albo u o. Sławka w 
zakrystii. Wpisowe na „Sylwestra” wynosi 150dkk na pokrycie kosztów przygotowania 
oraz każdy przynosi „coś” do stołu po wcześniejszym ustaleniu z p. Lucyną. Numer 
telefonu do p. Lucyny: +45 20 76 69 79. Zabawa Sylwestrowa, w której mogą wziąć 
udział całe rodziny wraz z dziećmi rozpocznie się o godz. 18:30. 
Po mszy św. zapraszamy na kawę małą salę.   
.  

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Niedziela 4.NIEDZIELA ADWENTU –– „A”  18 XII 2016 

18 XII 2016 Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Rz 1,1-7; Mt 1,23; Mt 1,18-24  

19 XII 2016 Sdz 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-6.16-17; Łk 1,5-25 

20 XII 2016  Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Łk 1,26-38 

21 XII 2016 Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Ps 33,2-3.11-12.20-21; Łk 1,39-45 

22 XII 2016 1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-56 

23 XII 2016 Ml 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5.8-10.14; Łk 1,57-66 

Sobota WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

24 XII 2016 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Ps 89,2-5.27.29; Łk 1,67-79 

 

 

 

 

 

 

PARAFIA ŚW. ANNY Hans Bogbinders  Alle 4, 2300 København s 
Kancelaria parafialna: środa/czwartek g. 10.00 - 12.00 

Email: info@sanktannaekirke.dk 
Proboszcz Parafii:  O. Wiesław Podlach tel. 2765 1069       wpodlach@wp.pl 
O. Sławek Romanowski  tel. 5026 3554                                   slarom@wp.pl 
O. Andrzej Szorc tel. 9119 9793                                                szorc6@gmail.com 
Siostry Służebniczki BDNP    tel 3259 2188                          immaculata1850@gmail.com 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 

Sognets bank konto: Regnr.: 0106 Kontonr.: 8200 354 045 
z dopiskiem VEDLIGEHOLDELSE 

MOBILE PAY - 2765 1069        

KOLEKTA Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Grupa polska    5 548 DKK 

Grupa duńska   1 926 DKK 

Grupa angielska   3 850 DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej Parafii. 
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