Polska Wspólnota

Informacje

przy Parafii św. Anny w Kopenhadze

liturgiczno-duszpasterskie

32. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,
Kolor zielony

10. listopada
2019

(Łk 20,27-38)
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i
zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu,
Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech
jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi
potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu
braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie.
Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc
którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu
bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im
odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za
mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za
godnych udziału w świecie przyszłym i w
powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą,
ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania. A że umarli
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam,
gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa
"Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem
Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Słowo Proboszcza
Chociaż śmierć dotyka wszystkich
ludzi, to jednak „Bóg jest Bogiem
żywych a nie umarłych”. On powołał
do życia każdego człowieka, a
ponieważ on jest życiem, i to życiem w
pełni, dlatego On jest jedynym i
ostatecznym spełnieniem ludzkich
tęsknot. Każda pokusa odczytania
tajemnicy tego, co będzie po śmierci,
jest pomieszaniem porządku. W Bogu
wszystko odnajduje nowy sens.
Właściwy sens. Niech zatem nasza
nadzieja na niebo będzie nadzieją na
bycie z Bogiem. Niech ta nadzieja
towarzyszy naszej tęsknocie.
KOLEKTA 03. 11. 2019
Grupa polska 9275,00 dkk
Grupa duńska 2076,00 dkk
Grupa angielska 4544,50 dkk
MARIA lys 3576,00 dkk
MOBILE PAY 2765 1069

WSPÓLNOTA BETANIA zaprasza na
pierwszopiatkowe WIECZORY
UWIELBIENIA po mszy sw. o g.18.30.

OGŁOSZENIA 10.11.2019 r.
1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie
wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również
kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.
2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do
szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie.
3. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej
Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie.
4. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Nabożeństwa
wypominkowe w każdą niedzielę o godz. 11. 30.
5. Msza święta z okazji wspomnienia Matki Boskiej Fatimskiej w środę 13.11.o godz. 18. 30.
6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania po Mszy świętej w
biblitece polskiej.
7. W przyszłą niedzielę 17 listopada gościć będziemy Ojca redemptorystę i świeckich
misjonarzy pomagajcych misjom w Kazachstanie i Rosji, opowiedzą nam o pracy misyjnej na
tych terenach, a po Mszy świętej będą zbierali datki na wsparcie tamtejszych dzieł misyjnych.
Za złożone ofiary już dzisiaj składam serdeczne Bóg zapłać.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
11 XI – św. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji,
biskup,
12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność
unii z Rzymem,
13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni,
pierwsi polscy męczennicy.
__________________________________________________________________________

KALENDARZ LITURGICZNY

Niedziela - 32. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 10 XI 2019
10 XI 2019 - (2 Mch 7,1-2.9-14); (Ps 17); (2 Tes 2,16-3,5); (Ap 1,5-6); (Łk 20,27-38);
11 XI 2019 - Mdr 1,1-7); (Ps 139,1-3.4-5.7-8.9-10); (Flp 2,15-16); (Łk 17,1-6);
12 XI 2019 – Mdr 2,23-3,9); (Ps 34,2-3.16-17.18-19); (J 14,23); (Łk 17,7-10);
13 XI 2019 – Mdr 6,1-11); (Ps 82,3-4.6-7); Aklamacja (1 Tes 5,18); (Łk 17,11-19);
14 XI 2019 - Mdr 7,22-8,1); (Ps 119); (Łk 21,36); (Łk 17,20-25);
15 XI 2019 - ((Mdr 13,1-9); (Ps 19,2-3.4-5ab); (Mt 24,42a.44); (Łk 17,26-37);
16 XI 2019 – (Mdr 18,14-16;19,6-9); (Ps 105); (2 Tes 2,14); (Łk 18,1-8);

Kancelaria parafialna: środa, czwartek g. 10.00 - 12.00 ,
TEL. +45 5028 9174 Email: info@sanktannaekirke.dk
Msze święte w kościele św. Anny
NIEDZIELE: g.8.30, 10.00 po duńsku, 12.00 po polsku, 17.00 po angielsku
DNI POWSZEDNIE: pon, środa, sobota g. 8.00, wtorek, czwartek g. 17.00 po duńsku
Msze święte w kościele św. Antoniego niedziela 18.00; św. Mikołaja Hvidovre g.12.30
SAKRAMENT POKUTY zawsze pół godziny przed mszą św.
NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY niedziela g. 11.45
DUSZPASTERZE:
Proboszcz Parafii: O. Wiesław Podlach tel. 2765 1069
wpodlach@wp.pl
O. Jacek Stanisławski tel. 5028 9148
stanislawski@redemptor.pl
O. Piotr Grześkiewicz tel. 5028 9315
piotr.cssr@gmail.com
Siostry Służebniczki BDNP tel. 3259 2188
immaculata1850@gmail.com
www.polskamisjakatolicka.dk PMK W KOPENHADZE/facebook
SPOTKANIA AL. ANON w każdy poniedziałek od 17.30 -19.30 na JAGTVEJ 183 D, 2100 Kbh .
SPOTKANIA AA w każdą sobotę od 14.00 – 16.00 Ryesgade 107, 2100 Kbh Ø
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 Mobile pay 5028 9174

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii 12 - 22 maja
2020 r. w angielskim. Koszt 1400 USD.
Więcej info u o. Piotra tel. 5028 9315.
Wypominki odczytywane w niedziele listopada przed mszą św.

Miłość Jana Pawła II do Polski była czymś niekwestionowanym. Papież
wielokrotnie – i nie tylko podczas pielgrzymek do ojczyzny – wyrażał troskę o
dobro naszego kraju. Niektóre z jego wskazań i marzeń dotyczących Polski
stały się kanwą dla poniższej modlitwy.
Dobry Boże,
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II powierzamy Ci nas i naszą ojczyznę.
Pomóż nam kochać to, co ojczyste: nasze korzenie, historię, tradycję, język i polskie
krajobrazy, a przede wszystkim kochać naszych rodaków – niezależnie od tego, czy
podzielamy ich poglądy, czy nie.
Ucz nas mądrego wykorzystywania wolności, ucz nas solidarności i odpowiedzialności
za nasze wspólne dziedzictwo.
Spraw, żebyśmy wszyscy byli ludźmi sumienia, czyli słuchali Twojego głosu – nawet
kiedy jest bardzo wymagający; żebyśmy nazywali po imieniu dobro i zło, a nie
zamazywali granicy między nimi; żebyśmy dobro w sobie i wokół siebie rozwijali, a
wobec zła nie pozostawali obojętni, ale je przezwyciężali.
Pomóż nam odważnie podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się
o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu
ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”.
Strzeż nas i oświecaj, żebyśmy nie dali się zwieść wizji szybkiego zysku kosztem innych i
żebyśmy opierali się wszelkim pokusom wyzysku.
Daj nam Twoją łaskę, żeby każdy z nas – na miarę swojego powołania – angażował się w
budowanie królestwa Bożego w rodzinie, w społeczności i w całej ojczyźnie.
Odnawiaj nasze umysły i serca, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i
ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne.
Prosimy, ześlij swojego Ducha, żeby wciąż odnawiał oblicze tej ziemi.
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!
Amen.

W najbliższym czasie …
NIEDZIELA, 1. grudnia Rozpoczęcie Adwentu
14.00: Msza św. po duńsku. Po mszy występ dzieci ze szkoły św. Anny
15.30 Advent fest na dużej Sali. Kawa, gløgg i LOTERIA oraz odwiedziny św.
Mikołaja
----------------------------------------------CZWARTEK 5.grudnia Spotkanie dla PARAFIAN
Wszystkich Parafian, zwłaszcza seniorów zapraszamy na wspólny julefrokost.
12.00 msza św. w kościele, a po niej posiłek W CHIŃSKIEJ RESTAURACJI. Koszt 120
koron . Zapisy u s. Doroty
-----------------------------------SOBOTA 14.grudnia : Koncert Bożonarodzeniowy:
13.00- 15.30 Chóry z naszej parafii m.in. GAUDE MATER, chór prowadzony przez
s. Tarsyllę oraz gość koncertu AMAGER GOSPEL CHOIR. Bilety 100 dkk u s. Doroty

