GAZETKA NIEDZIELNA
Parafia św. Anny w Kopenhadze

Boże Narodzenie

Rok A 25.12.2016 r.

Niech te święta
dla wszystkich Drogich Parafian
i Gości będą pełne Bożego
błogosławieństwa
i miłości, którą przynosi ze sobą Boży
Syn pod nasze dachy,
w nasze rodziny i serce każdego z nas.
Niech ta Boża radość i miłość
przedłuża się na kolejne dni naszego
świętowania i na całą naszą
codzienność.

SŁOWO BOŻE – BOŻE NARODZENIE
CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA.
(Iz 52,7-10)
O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
„Twój Bóg zaczął królować”.
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
razem wznoszą okrzyki radosne,
bo oglądają na własne oczy
powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud,
odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte
na oczach wszystkich narodów;
I wszystkie krańce ziemi zobaczą
zbawienie naszego Boga.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98 )
ZIEMIA UJRZAŁA SWEGO ZBAWICIELA.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
CZYTANIE Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓW.
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał
niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych
ostatecznych dniach przemówił do nas przez
Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich
rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i
odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko
słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia
z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na
wysokościach. On o tyle stał się wyższym od
aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział
kiedykolwiek:
„Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?”I
znowu:„Ja będę Mu ojcem,
a On będzie mi synem”.Skoro zaś znowu
wprowadzi Pierworodnego na świat,
powie:„Niech Mu oddają pokłon
wszyscy aniołowie Boży”.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA.
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między
nami. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w
słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten,
który po mnie idzie, przewyższył mnie
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego
pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział.
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o
Nim pouczył.

Myśli na niedzielę… Przyszło do swojej własności…
Na długo przed Adwentem świat mediów sycił odbiorców kolędami, pastorałkami i
kolędopodobnymi piosenkami. Teraz zaś, gdy my cieszymy się z narodzenia Pana, ów świat
kolędowo zamilkł, jakby już wyczerpał repertuar stosownych melodii i słów. A przecież właśnie
teraz na cały świat powinno rozlegać się „A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”.
Czyżby niechęć do chrześcijaństwa? A może wynika to ze słabej znajomości naszej tradycji,
literatury, bogactwa pieśni, liturgii? Tymczasem Słowo „przyszło do swojej własności, a swoi Go
nie przyjęli”. Nie poznali? Nie chcieli poznać? Wstydzili się? A może się bali?„Gdy więc jeden
anioł mówił z pasterzami, natychmiast pojawiło się mnóstwo aniołów, wołających tymi
słowami: «Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli». To wydarzenie
podaje nam naukę moralną, że gdy jeden brat mówi, poucza lub czyni jakikolwiek dobry czyn,
zbiega się tłum ludzi, aby oddać chwałę Bogu, i stara się naśladować dobro, które widzi”
(Anonim, IX w.). „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce

KOLEKTA Z OSTATNIEJ NIEDZIELI
Grupa polska DKK
Grupa duńska DKK
Grupa angielska DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.

MSZE ŚW. W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
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.
30.12.2016 święto Świętej Rodziny, piątek g. 18.30
31.12.2016 sobota msza św. i nabożeństwo dziękczynne na zak. roku g. 15.30
1.01.2017 NOWY ROK msze święte jak w niedzielę.
6.01.2017 OBJAWIENIE PAŃSKIE, piątek msza św. 18.30 po polsku

NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
l. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje
ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę
tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych
obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy
wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną
zwiastującą pokój i miłość.
2. Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i
pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w
naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z
narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają
kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z
naszych serc.
3. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Msza Święta w języku polskim o godz.
12:00. W liturgii Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina,
że prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że
wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Nie będzie dzisiaj Mszy Św. w kościele Św.
Antoniego.
4. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne
święta. We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa
wśród Ewangelistów. W środę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków,
męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych.
W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy
Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą. Zapraszam w tym dniu
na Mszę Św. o godz. 18:30.
5. Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on
brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w
naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się
1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła powszechnego podczas
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka.
Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o
opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na

Eucharystię i specjalne nabożeństwo o godz.15:30. Nie będzie Mszy Św. o 18:30.
Natomiast wieczorem organizujemy Zabawę Sylwestrową. Jeszcze można się zapisać u
Pani 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.
6. W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane
kolędą. W zakrystii można jeszcze zgłaszać chęć przyjęcia księdza – o. Sławka. 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.
7.W poniedziałek 2 stycznia NIE MA katechezy dla rodziców i chrzestnych.
8. Już dzisiaj pragnę ogłosić, że 15 stycznia 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 oraz obejrzeć JASEŁKA.

KALENDARIUM LITURGICZNE

Niedziela
25 XII 2016
26 XII 2016
27 XII 2016
28 XII 2016
29 XII 2016
30 XII 2016
Sobota
31 XII 2016

BOŻE NARODZENIE –– „A” 25 XII 2016
Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22
1 J 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; J 20,2-8
1 J 1,5-2,2; Ps 124,2-5.7b-8; Mt 2,13-18
1 J 2,3-11; Ps 96,1-3.5b-6; Łk 2,22-35
1 J 2,12-17; Ps 96,7-10; Łk 2,36-40

OSTATNI DZIEŃ 2016 ROKU
1 J 2,18-21; Ps 96,1-2.11-13; J 1,14.12; J 1,1-18

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

