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POLSKA MISJA KATOLICKA  
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze 

 

         GAZETKA    NIEDZIELNA  

 26.NIEDZIELA ZWYKŁA– C – 25.09.2016. 
 

Niedzielne teksty biblijne: 
Am 6,1a.4-7; Ps 146,6-10; 1 Tm 6,11-16; 2 Kor 8,9; Łk 16,19-31 

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. 

Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł 

tamten - 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. 
 
Oto Słowo Pańskie. 
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Medytacja niedzielna:  
 

Walcz w dobrych zawodach o wiarę 

Często ktoś prosi nas o wsparcie, najchętniej pragnie otrzymać pieniądze. Jak od-

różnić człowieka potrzebującego od nieuczciwego? Problem stary jak świat, a 

mimo to wciąż aktualny i ciągle nierozwiązany. Ubogich zawsze będziemy mieli 

u naszych drzwi, bram, furtek, zagród… zawsze będziemy ich mieli u siebie.Imię 

nędzarza znamy – jest to Łazarz. Imienia bogacza Jezus nie wymienia. Łazarz 

zasłużył na niebo swą dobrocią, a bogacz, niestety, nie! Gdyby posłuchał Mojże-

sza i proroków – spotkałby się z Łazarzem. Bogaci są to ci, którzy w stosunku do 

Chrystusa pozostali „na zewnątrz” oraz „z daleka”. Pan piętnuje u nich to, że 

uczynili ze swego bogactwa „wyłączny ideał życiowy”. A przecież to Bóg ma 

być dobrem najwyższym. Należy być roztropnym w używaniu dóbr tego świata. 

Niepohamowanie w tym względzie prowadzi do zguby. W homilii akcentujemy 

miłość i roztropność w okazywaniu pomocy potrzebującym. Wprawdzie „niech 

nie wie lewica, co czyni prawica”, ale wierni powinni znać działania parafii i 

względem ubogich. „Nowe życie w Chrystusie”.  Program duszpasterski Kościoła w Polsce. 
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PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM 
RÓŻAŃCA 

 
W każdą środę 

18.30 
W kościele  
św. Anny 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. 

NIEDZIELE 

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 

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 

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

  - 18.30 - po polsku 

 

 

 

Niedziela 26.NIEDZIELA ZWYKŁA –– „C”. 25 IX 2016 

25 IX 2016 Am 6,1a.4-7; Ps 146,6-10; 1 Tm 6,11-16; 2 Kor 8,9; Łk 16,19-31 

Poniedziałek  

26 IX 2016 Hi 1,6-22; Ps 17,1-3.6-7; Mk 10,45; Łk 9,46-50 

Wtorek Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera 

27 IX 2016 Hi 3,1-3.11-17.20-23; Ps 88,2-8; Mk 10,45; Łk 9,51-56 

Środa  

28 IX 2016 Hi 9,1-12.14-16; Ps 88,10-15; Flp 3,8-9; Łk 9,57-62 

Czwartek Święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

29 IX 2016. Dn 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); Ps 138,1-5; Ps 103,21; J 1,47-51 

Piątek Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła 

30 IX 2016 Hi 38,1.12-21;40,3-5; Ps 139,1-3.7-10.13-14; Ps 95.8ab; Łk 10,13-16 

Sobota  

1 X 2016 Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119; Łk 10, 17-24 

 

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 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 

www.sanktannaekirke.dk 
Sognets bank konto: Regnr.: 0106 Kontonr.: 8200006985 

Skt. Annæ Stiftelsen: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8205625985 

MOBILE PAY - 2765 1069        
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

26.NIEDZIELA ZWYKŁA – C – 25 IX 2016. 
1. Dobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z 

nowym rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji. Pragniemy 

wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafii. 

2. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 12:00 zapraszamy Rodziców i 

dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. na spotkanie organizacyjne.  

Po Mszy również odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych. 

4. Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października – miesiąca 

różańcowej modlitwy. Po Mszy Św. o 18:30 nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Maryi.  

5. W każdą środę października o godz. 18:30 celebrowana będzie Eucharystia, a 

po niej nabożeństwo różańcowe, prowadzone przez poszczególne grupy. 

6. Serdecznie pozdrawiamy solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując 

słowa najlepszych życzeń. Dla ostatnio zmarłych parafian pragniemy prosić o 

szczęście wieczne.  

   
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 27 IX – św. Wincenty à Paulo, prezbiter, który założył zgromadzenia 

księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym samym do 

lepszej formacji duchowieństwa i opieki nad ubogimi; 

 28 IX – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król 

przykładem własnego życia utwierdzał wiarę chrześcijańską w swoim kraju; 

został zamordowany na polecenie swojego młodszego brata Bolesława; 

 29 IX –święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Pamiętamy z lekcji 

religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, 

świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego 

posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. 

Tych Aniołów nazywamy Archaniołami, są oni Bożymi zwiastunami w 

sprawach większej wagi.  ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał − „któż 

jak Bóg”, Gabriel − „moc Boża”, Rafał − „Bóg uzdrawia”;  

 30 IX – św. Hieronim, prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy 

rozpropagowanie znajomości Pisma Świętego w Kościele przez jego łacińskie 

tłumaczenie zwane Wulgatą; 

 1 X − św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca 

się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością Bogu, patronka misji. 

 

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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