
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA. (Iz 42,1-

4.6-7) 

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego 
podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim 
spoczął; On przyniesie narodom Prawo.  
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da 
słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie 
trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym 
płomyku.  
On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani 
nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem 
Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i 
ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem 
dla ludzi, światłością dla narodów, abyś 
otworzył oczy niewidomym, ażebyś z 
zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, 
co mieszkają w ciemności”. 
 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29) 
Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.  
Oddajcie Panu, synowie Boży, * 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.  
Oddajcie chwałę Jego imieniu, * 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.  
 
Ponad wodami głos Pański, * 
Pan ponad wód bezmiarem!  
Głos Pana potężny, * 
głos Pana pełen dostojeństwa.  
 
 
CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH. (Dz 10,34-

38) 

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu 

Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w 
każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go 
boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo 
synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa 
Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, 
co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, 
po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 
Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.  
 
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA. (Por. Mk 9,6) 
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:  
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA. 
(Mt 3,13-17) 
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, mówiąc:  
„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 
przychodzisz do mnie?”  
Jezus mu odpowiedział: „Pozwól 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 Mu się niebiosa i ujrzał Ducha 
Bożego zstępującego jak gołębicę i 
przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: 
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobani 
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Myśli na niedzielę… Rozważała wszystkie te sprawy… 
Wielu rzeczy na temat sakramentu chrztu dowiedzieliśmy się w ramach Jubileuszu 

1050-lecia chrztu Mieszka I. To była swoista katecheza narodowa. Można 

powiedzieć, że do nas, Polaków, chrześcijaństwo przyszło od strony Czech, a to za 

sprawą Dobrawy – żony księcia Mieszka. A z czyjej strony „przyszła wiara” do nas? 

Od strony mamy, taty, a może babci? Jesteśmy wdzięczni przede wszystkim 

pierwszym świadkom wiary w naszej Ojczyźnie, jak na przykład świętym 

męczennikom biskupom – Wojciechowi i Stanisławowi. Jesteśmy wdzięczni także 

tym księżom i katechetom, którzy kształtowali wiarę naszych dziadków, rodziców. 

Wdzięczność nasza rozszerza się na krewnych, przyjaciół, parafian. 

Wdzięczność jest szlachetną cechą. Podziękujmy przede wszystkim Bogu, że zniżył 

się ku nam i obdarzył darem usynowienia, mocą chrztu, namaszczeniem, zgładził 

grzech pierworodny. Sporo tajemnic jest w tym pierwszym sakramencie, ale to wcale 

nie przeszkadza, aby „wyjść ze swego wnętrza” i skierować swe kroki na spotkanie 

Trójjedynego.  „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

ŚWIĄTECZNA KOLEKTA 
Grupa polska   3825 DKK + 10 PLN  
Grupa duńska  2202 DKK 
Grupa angielska  5191 DKK + 10 €  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na 
potrzeby naszej Parafii. 

PORZĄDEK MSZY ŚW. 
NIEDZIELE 

8.30, 10.00 - po duńsku, 12.00 - po polsku, o g. 11.45 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy; 
17.00 - po angielsku 

DNI POWSZEDNIE 
Poniedziałek - 8.00 - po duńsku 
Wtorek - 17.00 - z nieszporami po duńsku 
Środa - 8.00 - po duńsku,  
Czwartek - 17.00 - z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy po duńsku 
Piątek - 17.00 - po duńsku  
W 1. Piątek  miesiąca  18.30 po polsku. Po Mszy św. całonocna Adoracja Najśw. Sakramentu 
w kaplicy. 
Sobota - 8.00 - z Laudesami, czyli modlitwą poranną po duńsku,  16.30 – Msza św. z Nowenną 
do MB Nieustającej Pomocy -po angielsku ,- 18.30 - po polsku 

W poniedziałek 9 STYCZNIA o g. 

17.00 w bibliotece spotkanie grupy 

młodzieżowej PODAJ DALEJ. 

 



NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął 
chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia 
Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. 
Jednak w polskiej 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 samego Boga 
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, 
wspólnoty 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. W naszej 
codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Dlatego dzisiaj 
odnawialiśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, dziękując za dar dziecięctwa Bożego, 
uświadamiając sobie naszą odpowiedzialność za budowanie Kościoła na ziemi – po to 
jesteśmy posłani do świata. 
 
3. W piątek – 13 stycznia Msza Św. o 18:30 i po niej nabożeństwo fatimskie. Przed 
mszą św. spotkanie bierzmowanych.  
 
4. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją 
do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach 
nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. 
Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego 
wyjątkowego daru.  
5. W sobotę msza św. za Ojczyznę, Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. 
 
6. W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i 
Uchodźcy. W tym dniu będziemy gościć w naszej parafii ks. Prymasa Polski abp 
Wojciecha Polaka oraz naszego bp Czesława Kozona. Bedzie to okazja do 
dziękczynienia Bogu za wszystkie wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce w 
roku 2016. Po Mszy Św. na dużej sali odbędą się Jasełka. NIE BĘDZIE W TYM DNIU 
MSZY ŚW. O 17:30 W KOŚCIELE PW. ŚW. ANTONIEGO. 
 
7. W tym tygodniu w Domu Św. Anny będziemy rozprowadzać za przysłowiowy 
„grosz”, używane ale w całkiem dobrej kondycji lodówki, krzesła, ławki, stoły... Proszę 
się kontaktować  z p. Jerzym Czopikiem.. 

 



   KALENDARIUM LITURGICZNE 
 

 

 

 

 

 

 

Niedziela Niedziela Chrztu Pańskiego –– „A”  01 I 2017 

08 I 2017 Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Mk 9,6; Mt 3,13-17 

09 I 2017 Hbr 1,1-6; Ps 97,1-2.6-7.9.12; Mk 1,15; Mk 1,14-20 

10 I 2017  Hbr 2,5-12; Ps 8,2.5-9; 1 Tes 2,13; Mk 1,21-28 

11 I 2017 Hbr 2,14-18; Ps 105,1-4.6-9; J 10,27; Mk 1,29-39 

12 I 2017 Hbr 3,7-14; Ps 95,6-11; Mt 4,23; Mk 1,40-45 

13 I 2017 Hbr 4,1-5.11; Ps 78,3.4.6-8; 2 Kor 5,19; Mk 2,1-12 

14 I 2017 Hbr 4,12-16; Ps 19,8-10.15; Mk 2,17; Mk 2,13-17 

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 

Z ŻYCIA KOSCIOŁA 
Wzrósł procent osób uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej w 2015 r. w 

stosunku do roku poprzedniego z 39,1% do 39,8%, zaś przystępujących do 
Komunii Świętej wzrósł z 16,3% do 17% – wynika z najnowszych badań 
przeprowadzonych w całej Polsce przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. 

Rok 2017 to tak naprawdę rok maryjny – podkreśla rzecznik Konferencji 
Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jako najważniejsze wydarzenia dla 
Kościoła w Polsce w nowym roku wymienia trzechsetlecie Koronacji Obrazu 
Matki Bożej  na Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w 
Gietrzwałdzie. Dodatkowo w łączności z Kościołem powszechnym obchodzić 
będziemy również trzechsetlecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie 
objawień Matki Bożej w Fatimie. 
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