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Informacje 
liturgiczno-duszpasterskie 

15. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,  
kolor zielony 

14. lipca 2019 

SŁOWO BOŻE 

((Łk 10,25-37)  
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na 

próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby 

osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co 

jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: 

”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim 

umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus 

rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To czyń, a 

będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał 

Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując 

do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy 

do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go 

obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 

umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą 

pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy 

przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś 

Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również 

obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 

podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą 

i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do 

gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa 

denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a 

jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 

wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według twego 

zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On 

odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus 

mu rzekł: ”Idź, i ty czyń podobnie”.  
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

           Pewien święty powiedział: „ Nie można 
zrozumieć Ewangelii, gdy się ją tylko czyta. 
Zrozumieć ja można tylko wtedy, gdy się nią 
żyje”. „ Jak czytasz?” – pyta Jezus uczonego w 
prawie na początku rozmowy. W trakcie 
rozmowy ukazuje mu istotę czytania Ewangelii. 
Chrystus wznosi jego spojrzenie ponad samo 
czytanie i prowadzi do miejsca, gdzie może mu 
powiedzieć : „To czyń, a będziesz żył”. 
Uzupełnieniem tych słów są słowa Sędziego z 
Ewangelii św. Mateusza: „Wszystko co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. Każda 
Eucharystia posyła nas do świata, abyśmy stali 
się apostołami miłości. Niech Boże wezwanie 
do czynów miłości dotrze do każdego z nas. 
Słuchajmy tego co mówi Pan Bóg do naszych 
serc. 

.  

„W mocy Bożego Ducha” 

Program duszpasterski Kościoła 

w Polsce 2018/2019 

 

  

KOLEKTA 07. 07. 2019 
Grupa polska    5164,50 dkk   Grupa duńska 598,50 dkk 
Grupa angielska 4369,50 dkk    MARIA LYS 806,50 DKK 
 

Dziękujemy za ofiarność. MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

BIERZMOWANIE  

O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 

katechezakopenhaga@gmail.com 

Uwaga !!!    
Msze święte w Kościele św. Antoniego na Brønshøj o 18. 30.  

Możliwość spowiedzi od godz. 18.00. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190616.html#start
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OGŁOSZENIA 14.07.2019 r. 

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich 

wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na 

człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.    

2. We wtorek wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy 

wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych 

znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. 

Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. 

Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się 

przed Ojcem moim”. 

3. W przyszłą niedzielę, trzecią niedzielę miesiaca lipca, Redemptoryści na całym świecie obchodzą 

uroczystość Najświętszego Odkupiciela, nasze patronalne Swięto. Co ono oznacza dla nas, 

redemptorystów? Uświadamiajmy sobie wszyscy, że nasze powołanie i nasza misja w Kościele i we 

wspólnocie ludzkiej, naznaczonej tak zróżnicowanymi aspektami XXI-go stulecia, to głoszenie 

Obfitego Odkupienia światu. Również i temu małemu światu, którego granice stanowią sąsiedzkie 

ogrodzenia, klatki schodowe, przestrzenie biurowe, sale szpitalne czy więzienne cele. 

3. Niech Jezus obdarzy swoimi duchowymi darami solenizantów i jubilatów całego tygodnia. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i 

życiorysów św. Franciszka,   

 16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów. 

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 15. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 14 VII 2019 

14 VII 2019 (Pwt 30,10-14); (Ps 69); (Kol 1,15-20); (J 13,34); (Łk 10,25-37);  

15 VII 2019 (Wj 1,8-14.22); (Ps 124,1-8); (Mt 10,40); (Mt 10,34-11,1);  

16 VII 2019 (Wj 2,1-15a); (Ps 69,3.14.30-31.33-34); (Ps 95,8ab); (Mt 11,20-24);  

17 VII 2019 (Wj 3,1-6.9-12); (Ps 103,1-4.6-7); (Mt 11,25); (Mt 11,25-27);  

18 VII 2019 (Wj 3,13-20); (Ps 105,1.5.8-9.24-27); (Mt 11,28); (Mt 11,28-30);  

19 VII 2019 (Wj 11,10-12,14); (Ps 116b,12-13.15-18); (J 10,27); (Mt 12,1-8);  

20 VII 2019 (Wj 12,37-42); (Ps 136 (135); (Mt 11,29ab); (Mt 12,14-21);  
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