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SŁOWO BOŻE
Z EWANGELII ŚW. JANA (J 11,1-45)
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z
miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria
zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i
włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat
Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do
Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten,
którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł:
Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku
chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został
otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej
siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego
chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu
pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich
uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do
Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi
usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?
Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy
dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie
potknie się, ponieważ widzi światło tego świata.
Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się,
ponieważ brak mu światła. To powiedział, a
następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz,
zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie
rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to
wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego
śmierci, a im się wydawało, że mówi o
zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im
otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie
tam nie było, ze względu na was, abyście
uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to
Tomasz, zwany Didymos, rzekł do
współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem
z Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał
Łazarza już do czterech dni spoczywającego w
grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy
około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło
przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po

bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że
Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria
zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa:
Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o
cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus:
Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do
Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie
zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł
do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i
życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który
miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała,
odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę,
mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś
tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do
Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz
był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła
Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w
domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko
wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że
idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria
przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy
Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie,
gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc
Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy
razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu,
rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli?
Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus
zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował!
Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który
otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić,
by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując
głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była
to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus

rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta,
rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży
bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do
niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli
uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc
kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:
Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja
wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale
ze względu na otaczający Mnie lud to
Myśli na niedzielę…

powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie
posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym
głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł
zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami,
a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do
nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu
chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych
do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał,
uwierzyło w Niego.

Wyjdź na zewnątrz…

Czasami można jeszcze usłyszeć określenie dotyczące wyglądu: „Wyglądasz jak Łazarz”.
Oczywiście chodzi o wygląd Łazarza po śmierci. Ocena negatywna, ale przynajmniej szczera. Z
tego powodu ludzie, którzy czują się źle ze swoim wyglądem, unikają spotkań, zamykają się w
domu, próbują tuszować lub chować swoje prawdziwe oblicze pod warstwą ubrań czy makijażu.
„Łazarzu, wyjdź! Ów głos potężny i pełne majestatu jest tym, który natychmiast przywołał
Łazarza ze śmierci do życia, i zanim wydał dźwięk głosu, już dusza została przywrócona ciału.
Choć dusza i ciało znajdowały się gdzie indziej, to jednak głos Pański oddał duszę ciału, które
stało się gotowe do przyjęcia duszy. Śmierć przeraziła się głosu takiej mocy. I nie ma się co
dziwić, że na ten jeden głos mógł powstać Łazarz, gdy wszyscy, którzy są w grobach, na jeden
tylko głos powstaną” (św. Chromacjusz z Akwilei). Wielkopostne nawrócenie jest duchowym
wyjściem na zewnątrz; porzucamy grzech, aby dusza i ciało radowały się jednością z udziału w
życiu Chrystusa. „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce
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Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; Rz 8,8-11; J 11,25a.26; J 11,1-45
Dn 13,41-62; Ps 23,1-6; Ez 33,11; J 8,1-11
Lb 21,4-9; Ps 102,2-3.16-21; J 8,21-30
Dn 3,14-20.91-92.95; Ps: Dn 3,52-56; J 3,16; J 8,31-42
Rdz 17,3-9; Ps 105,4-9; Ps 95,8; J 8,51-59
Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; J 6,63b.68b; J 10,31-42
Ez 37,21-28; Ps: Jr 31,10-13; Ez 18,31; J 11,45-57

KOLEKTA z niedzieli
26.03.2017
Grupa polska 5493 ,00 DKK
Grupa duńska 2024 DKK
Grupa angielska 3598,50DKK
Bóg zapłać za wszelkie ofiary
składane
na potrzeby naszej Parafii.

PROGRAM rekolekcji wielkopostnych

SOBOTA g.18.30
NIEDZIELA 12.00 św. Anna 14.00 dla dzieci
17.30 św. Antoni
Poniedziałek Wtorek, środa g. 18.30
SPOWIEDŹ przed mszą św.

NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego.
Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski
przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru
pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki
Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali,
a przede wszystkim do udziału w rekolekcjach parafialnych, które w tym roku prowadzi ks.
Krzysztof Wons – salwatorianin. Przypomnę tylko, rekolekcje trwają do środy włącznie, każdego
dnia o godz. 18:30 bierzemy udział w Eucharystii z nauką rekolekcyjną. Dla tych, którym czas
pozwoli, a chcieliby jeszcze bardziej poznać siebie w świetle Słowa Bożego będą dodatkowe
konferencje rano o 9:30. Oczywiście każdego dnia 45 min przed Mszą Św. będzie możliwość
skorzystania ze Sakramentu Pojednania. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi
wielkopostnej.
2. Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto
pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla
siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do spowiedzi św.
pierwszopiątkowej od godz. 17:30, później Droga Krzyżowa, Eucharystia, wystawienie
Najświętszego Sakramentu. Odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa, i w kaplicy całonocna
adoracja....
4. Wielkie podziękowania tym, którzy już wsparli projekt zmiany nagłośnienia w naszym kościele.
W konkretach wygląda to tak, że gdybyśmy wzięli ten tańszy projekt, to zostaje nam jeszcze 21 tyś
zł do zapłacenia. „Maszyna” ruszyła powoli, ale liczę na wasze dobre serca. Tak jak do tej pory,
proszę na kopercie napisać „nagłośnienie” i złożyć ofiarę do koszyka czy w zakrystii po Mszy Św.
5. Myślę, że po Świętach Wielkanocnych uda się otworzyć przy naszej parafii poradnię w języku
polskim dla osób wymagajacych wsparcia pedagogicznego i psychologicznego. To jeszcze sprawa
trochę odległa, ale już wspominam, żeby się zorientować czy byłaby potrzeba takiej poradni?
6. Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia
wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia
umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana.
Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy nasze palmy, (będą one rozprowadzane przez p.
Henryka) ,będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego
Miasta Chrystusa – Mesjasza.
7. W zakrystii są jeszcze dostępne kartki świąteczne oraz baranki na stół wielkanocny.
8. Przypominam, że 12 kwietnia w Wielką Środę będzie sprzątanie kościoła. Zapraszam, od 3:00 4:30 PM i od 4:30 – 6:00 PM żeby poświęcić ten czas na przygotowanie naszej Świątyni pod
względem estetycznym na Święta Wielkanocne.
9. Po Mszy Św. zapraszamy na kawę do Małej Sali.
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
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