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14. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,  
kolor zielony 

06. lipca 2019 

SŁOWO BOŻE 
 
 

(Łk 10,1-12.17-20)  
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu 
dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do 
każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto 
was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą 
trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie 
pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, 
najpierw mówcie: "Pokój temu domowi". Jeśli tam 
mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie 
na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu 
zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik 
na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. 
Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy 
tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo 
Boże". Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie 
przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 
"Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam 
do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że 
bliskie jest królestwo Boże". Powiadam wam: Sodomie 
lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło 
siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: ”Panie, 
przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się 
poddają”. Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana 
spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam 
władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej 
potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak 
nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz 

cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.  
 

 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

 

 

 
          Przyzwyczailiśmy się do obrazu 

dwunastu Apostołów towarzyszacych 

Chrystusowi. Jednak liczba dwunastu 

okazała się zbyt mała do wypełnienia 

misji. „Zniwo wprawdzie wielkie, ale 

robotników mało” – mówi Jezus i 

wyznacza innych siedemdziesięciu dwóch 

uczniów by głosili nadejście królestwa 

Bożego. Obraz Chrystusa posyłającego 

uczniów przypomina man wyraźnie że 

my – uczniowie Chrystusa mamy 

określoną misję. Wszyscy tworzymy 

Kosciół Chrystusowy, który jest misyjny. 

Gdybyśmy byli świadomi, jak wielką i 

wspaniałą rzeczą jest Miłość Boga, 

chcielibyśmy nieść tę nowinę innym 

ludziom. Niech Bóg umacnia nas do 

mężnego dawania świadectwa o tym, że 

Chrystus obdarza nas radością i pokojem.  

„W mocy Bożego Ducha” 

Program duszpasterski Kościoła 

w Polsce 2018/2019 

 

 

KOLEKTA 30. 06. 2019 
Grupa polska    4527,00 dkk 
Grupa duńska 2084,00 dkk 
Grupa angielska 3606,00 dkk 
MARIA LYS 853,00 DKK 

Dziękujemy za ofiarność. 
MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

Zapisy  

BIERZMOWANIE  

O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 

katechezakopenhaga@gmail.com 

 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190616.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190616.html#start
mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:katechezakopenhaga@gmail.com


  

OGŁOSZENIA 

1. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących 

nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków 

czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.  

2. W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej 

odprawimy w sobotę o godz. 18.30. Po Mszy Swietej modlitwa różańcowa. 

3. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności. 

4. Msze Swiete w Kościele Sw. Antoniego odprawiane będą o godzinie 18. 30. Od godz. 18. 

możliwość Spowiedzi świetej.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  

 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, kaznodzieja, pustelnik, patron rycerstwa 

polskiego,   

 11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat 

klasztoru Monte Cassino, patron Europy, 

 12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel 

Polski, męczennik, 

 13 VII  – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy. 

 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

 

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 18.30; 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 

Niedziela 14. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 07 VII 2019 

07VII 2019 (Iz 66,10-14c); (Ps 66,1-3.4-7.16.20); (Ga 6,14-18); (Kol 3,15a.16a); (Łk 10,1-12.17-20);  

08 VII 2019 (Rdz 28,10-22a); (Ps 91,1-4.14-15); (2 Tm 1,10b); (Mt 9,18-26);  

09 VII 2019 (Rdz 32,23-33); (Ps 17,1-3.6-8.15); (Mt 4,23); (Mt 9,32-37);  

10 VII 2019 (Rdz 41,55-57.42,5-7.14-15a.17-24a); (Ps 33,2-3.10-11.18-19); (Mk 1,15); (Mt 10,1-7);  

11 VII 2019 (Prz 2,1-9); (Ps 34,2-4.6.9.12.14-15); (Dz 4,32-35); (Mt 19,29); (Mt 19,27-29);  

12 VII 2019 (Prz 2,1-9); (Ps 34,2-4.6.9.12.14-15); (Dz 4,32-35); (Mt 19,29); (Mt 19,27-29);  

13 VII 2019 (Rdz 49,29-33.50,15-26); (Ps 105,1-4.6-70); (1 P 4,14); (Mt 10,24-33);  
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