POLSKA MISJA KATOLICKA
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze

GAZETKA

NIEDZIELNA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 13.11.2016.
Niedzielne teksty biblijne:
Ml 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,28; Łk 21,5-19

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że
jest przyozdobiona pięknymi
kamieniami i darami, powiedział:
Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony.
Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to
dziać zacznie? Jezus odpowiedział:
Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie
pod moim imieniem i będą mówić: Ja
jestem oraz: Nadszedł czas. Nie
chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się,
gdy posłyszycie o wojnach i
przewrotach. To najpierw musi się
stać, ale nie zaraz nastąpi koniec.
Wtedy mówił do nich: Powstanie
naród przeciw narodowi i królestwo
przeciw królestwu. Będą silne
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i
zaraza; ukażą się straszne zjawiska i
wielkie znaki na niebie. Lecz przed

tym wszystkim podniosą na was ręce
i będą was prześladować. Wydadzą
was do synagog i do więzień oraz z
powodu mojego imienia wlec was
będą do królów i namiestników.
Będzie to dla was sposobność do
składania świadectwa. Postanówcie
sobie w sercu nie obmyślać naprzód
swej obrony. Ja bowiem dam wam
wymowę i mądrość, której żaden z
waszych prześladowców nie będzie
się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A
wydawać was będą nawet rodzice i
bracia, krewni i przyjaciele i
niektórych z was o śmierć
przyprawią. I z powodu mojego
imienia będziecie w nienawiści u
wszystkich. Ale włos z głowy wam
nie zginie. Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze życie. Oto Słowo
Pańskie.

Medytacja niedzielna:
Cecha wytrwałości jest konieczna do tego, aby osiągnąć dobre wyniki: w nauce, sporcie,
pracy, badaniach. Wiedzą o tym ci, którzy mają pisać klasówkę, kartkówkę, sprawdzian, test
kontrolny, kolokwium, zaliczenie, egzamin. Szczególnie ważna jest wytrwałość, gdy zbliża
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się koniec semestru – zimowego i letniego. Gdy dodamy do tego egzaminy do gimnazjum,
szkoły średniej, maturę, egzaminy na studia – to sporo tego wychodzi. Skoro jest czas nauki
– to jest także czas jej zweryfikowania. Czy taki czas „egzaminu” czeka nas w spotkaniu z
Bogiem?
W Ewangelii Jezus poucza, że nadejdzie czas zburzenia Jerozolimy. Słuchający pytają o
znaki, które mają towarzyszyć temu wydarzeniu. W odpowiedzi nie słyszą jednak o znakach
zapowiadających zburzenie świątyni, lecz o drugim przyjściu Pana. Znaki czasów, które zapowiadał Chrystus, spełniły się. Z historii Kościoła wiemy, że wrogowie Chrystusa prześladowali Jego uczniów i cały Kościół. Potem miało miejsce zburzenie Jerozolimy, wybuch
wojny żydowskiej. Dlatego krytycznie obserwujemy świat i współczesne znaki czasów, które interpretujemy zgodnie z nauczaniem Kościoła: Biblią, Tradycją i Magisterium Kościoła.
Nowe życie w Chrystusie” Program duszpasterski Kościoła w Polsce
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ŚWIĄTECZNIE SPOTKANIE DLA SENIORÓW
z trzech grup językowych

13 grudnia 2016 ( wtorek) o g.12.00.
ROZPOCZĘCIE od Mszy św. g.11.00, albo w kaplicy lub w
kościele. Następnie przejdziemy do małej Sali na wspólny poczęstunek. Cena wynosi 120 zł.
Jeśli ktoś nie jest w stanie zapłacić tej kwoty możne zwrócić
się do jednego kapłanów lub sr. Doroty.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o wpisanie się na listę wyłożoną z tyłu kościoła.
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Niedziela
13 XI 2016
Poniedziałek
14 XI 2016
Wtorek
15 XI 2016
Środa
16 XI 2016
Czwartek
17 XI 2016.
Piątek
18 XI 2016
Sobota
19 XI 2016

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA –– „C” 13 XI 2016
Ml 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,28; Łk 21,5-19
Ap 1,1-4;2,1-5a; Ps 1,1-4.6; J 8,12b; Łk 18,35-43
Ap 3,1-6.14-22; Ps 15,1b-5; 1 J 4,10b; Łk 19,1-10
Ap 4,1-11; Ps 150,1-6; J 15,16; Łk 19,11-28
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
Ap 5,1-10; Ps 149,1-6a.9b; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Ap 10,8-11; Ps 119,14.24.72.103.111.131; J 10,27; Łk 19,45-48
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
Ap 11,4-12; Ps 144,1a.2bc.9-10; 2 Tm 1,10b; Łk 20,27-40
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 XI 2016
1. Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam o
sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze
życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź
prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i
wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas
motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego,
że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.
2. We wtorek próba chóru. Zapraszamy nowe osoby do śpiewania.
2. W środę – 16.11 o g. 18:30 Msza Św. ku czci Miłosierdzia Bożego. PO Mszy św.
koronka do Miłosierdzia Bożego i ucałowanie relikwii św. S. Faustyny.
3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. To święto patronalne (tytularne) Akcji Katolickiej, organizacji ludzi
świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały realizować na co dzień w swoim życiu
zawodowym i społecznym.
4. W przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za
wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.
5. Po mszy św. zapraszamy na krótki montaż patriotyczny z okazji Narodowego Święta
Niepodległości przygotowany przez Stowarzyszenie Polskiej kultury „Orzeł Biały”.
Spotkanie odbędzie się w Sali św. Klemensa, czyli małej Sali.
5. Pragniemy przekazać słowa serdecznych życzeń dla wszystkich solenizantów i jubilatów
rozpoczynającego się tygodnia.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 17 XI – św. Elżbieta Węgierska, jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich,
patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która prowadziła głębokie życie
duchowe i oddawała się posłudze miłosierdzia – stąd też nazywa się ją patronką
miłosierdzia chrześcijańskiego; Jest ona również Patronką Zgromadzenia Sióstr
Elżbietanek, które od wielu lat pracują w naszej parafii.
 18 XI – bł. Karolina Kózkówna, która od najmłodszych lat ukochała modlitwę i
starała się wzrastać w miłości Bożej; poniosła śmierć męczeńską na początku I wojny
światowej, broniąc cnoty czystości i ludzkiej godności;
 19 XI – bł. Salomea, klaryska, siostra Bolesława Wstydliwego, która w bardzo
heroiczny sposób oddała się na służbę Bożą.

Wszystkim Wam Drodzy siostry i bracia życzę wielu łask Bożych i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy .Po mszy św. zapraszamy na kawę na małą salę.
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