
 



Polska Wspólnota 
przy Parafii św. Anny w Kopenhadze 

Informacje 
liturgiczno-duszpasterskie 

26. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,  
Kolor zielony  

29.września 
2019 

 

(Łk 16,19-31)  
Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien 
człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i 
bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U 
bramy jego pałacu leżał żebrak okryty 
wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić 
się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy 
przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i 
aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 
także bogacz i został pogrzebany. Gdy w 
Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, 
ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 
łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się 
nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo 
strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz 
Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki 
cierpisz. A prócz tego między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani 
stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: 
"Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu 
mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech 
ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 
miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają 
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". 
Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz 
gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się 
nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i 
Proroków nie słuchają, to choćby kto z 
umarłych powstał, nie uwierzą”. 

 Słowo Proboszcza 
Dzisiejsza przypowieść zaprasza do 
rozwijania w naszym życiu świadomości 
eschatologicznej. Współczesna 
cywilizacja podobnie jak ewangeliczny 
bogacz koncentruje się przede 
wszystkim na dążeniu do dobrobytu i 
konsupcji, zdaje sie całkowicie 
lekceważyć pośmiertny los człowieka. 
Pytanie o życie pozagrobowe, które 
zawsze wielu fascynowalo, dziś staje sie 
kłopotliwe. Propaganda za eutanazją 
jest szczególnym znakiem lekceważenia 
pośmiertnego losu człowieka. W tym 
kontekście, rozważana przypowieść 
staje sie wezwaniem do powrotu do 
fundamentalnego pytania o życie 
wieczne po życiu doczesnym. Trzeba 
zachować przenikliwość serca, dzięki 
której można spojrzeć na swoje 
ziemskie życie nie tylko przez doraźne 
troski i problemy, ale także przez 
pryzmat życia wiecznego. Ewangelia 
zaprasza nas do przeżywania życia 
codziennego przez pryzmat życia  
wiecznego. 

KOLEKTA 22. 09. 2019 
Grupa polska    4113,50 dkk   
Grupa duńska …2032,00 dkk 
Grupa angielska 4616,00 dkk  
MARIA LYS 823,50 dkk 

MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

 
 

  

BIERZMOWANIE  
O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 
katechezakopenhaga@gmail.com 
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OGŁOSZENIA 29.09.2019 r. 

1. Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych 
łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia 
Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.  
2. Nabożeństwa różańcowe z Mszą świętą będą w każdą środę o godz. 18. 30. W najbliższą 
środę w Święto Aniołów Stróżów zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami. 
3. Z okazji rozpoczynającego się w tym tygodniu roku akademickiego pragniemy modlić się w 
intencji studentów i pracowników naukowych.  
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. w 
piątek w godz. 17. 45 i Msza święta o godz. 18. 30. Po mszy św. Wieczór Uwielbienia 
prowadzony przez WSPÓLNOTĘ BETANIA. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 
5. W sobotę liturgiczne wspomnienia św. Siostry Faustyny, apostołki Bożego miłosierdzia. Po 
mszy św. różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 
6. W niedzielę po mszy zmiana tajemnic różańcowych. 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z 
języków oryginalnych na łacinę,  
1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, 
ogłoszona Doktorem Kościoła, 
2 X – święci Aniołowie Stróżowie, 
4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie 
ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów, 
5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia 
Bożego. 
 

____________________________________________________________________________ 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
Niedziela  - 26. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 29 IX 2019 
29 IX 2019 - (Am 6,1a.4-7); (Ps 146 (145)); (1 Tm 6,11-16); (2 Kor 8,9); (Łk 16,19-31);  
30 IX 2019 - (Za 8,1-8); (Ps 102,16-18.19-21.29 i 22-23); (Mk 10,45); (Łk 9,46-50);  
01 X 2019 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus(Za 8,20-23); (Ps 87); (Mk 10,45); (Łk 9,51-56);  
02 X 2019 –Aniołów Stróżów (Wj 23,20-23); (Ps 91,1-6.10-11); (Ps 103,21); (Mt 18,1-5.10);  
03 X 2019 - (Ne 8, l-4a. 5-6. 7b-12); (Ps 19, 8-9. 10-11); (Mk 1,15); (Łk 10,1-12);  
04 X 2019 - (Ba 1,15-22); (Ps 79,1-2.3-4.5 i 8.9); (Ps 95,8ab); (Łk 10,13-16);  
05 X 2019 – św. Faustyny Kowalskiej (Ba 4, 5-12. 27-29); (Ps 69); (Mt 11,25); (Łk 10,17-24);  

 

Na prośbę wiernych z parafii św. Antoniego od 6.października msza 

święta będzie odprawiana o godz. 18.00.  

Prosimy o przekazywanie tej informacji innym wiernym. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190929.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190930.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191001.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191002.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191003.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191004.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191005.html#czytania


 

PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM RÓŻAŃCA 

 
W każdą środę 

18.30 
W kościele 
św. Anny 

 
CZĘŚĆ : 

RADOSNA - Poniedziałek i Sobota  
ŚWIATŁA - Czwartek  
BOLESNA - Wtorek i Piątek  
CHWALEBNA - Środa i Niedziela 

 
 
 
 
 
 

 
PORZĄDEK MSZY ŚW. w KOŚCIELE ŚW. ANNY 

NIEDZIELA 
8.30 - po duńsku 
10.00 - po duńsku 
12.00 - po polsku 
17.00 - po angielsku 

DNI POWSZEDNIE 
Poniedziałek - 8.00 - po duńsku 
Wtorek - 17.00 - z nieszporami po duńsku 
Środa - 8.00 - po duńsku 

17.00 – Msza św. z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy -po angielsku 
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 
 -17.00 – Msza św. -po angielsku  

-18.30 - po polsku 

KOŚCIÓŁ ŚW. ANTONIEGO  g. 18.00    KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA   g. 12.30  
 


