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liturgiczno-duszpasterskie 

16. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,  
NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA  

21. lipca 2019 

 

J 3, 13-18.21 
 

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z 

nieba zstąpił - Syna Człowieczego.  

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 

potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak 

bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 

nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie 

posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto 

wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 

wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 

Jednorodzonego Syna Bożego.  A sąd polega na tym, 

że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 

umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich 

uczynki.  Każdy bowiem, kto się dopuszcza 

nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do 

światła, aby nie potępiono jego uczynków.  Kto spełnia 

wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się 

okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu». 

 
 

.  

Słowo Proboszcza 
 
           Z osobą Zbawiciela łączy się Jego 

Zbawcze dzieło, nie tylko jako fakt 

historyczny. Ma ono bowiem swoją 

wewnętrzną istotę, swoje znaczenie i 

powszechną moc zbawczą, a także 

pozahistoryczne przyczyny: nieskończoną 

miłość Ojca, dającego nam swego Syna oraz 

miłość Syna, który za nas wydaje samego 

siebie. Pierwotna więź między Bogiem a 

człowiekiem zerwana z powodu grzechu 

pierworodnego, została przywrócona i 

odnowiona przez zbawcze dzieło Chrystusa, 

przez które zwyciężył śmierć i objawił 

Królestwo Boże do którego wszyscy jesteśmy 

wezwani. 

 

 

 

  

OGŁOSZENIA 21.07.2019 r. 

1. W niedzielę dzisiejszą w kościołach redemptorystów obchodzimy specjalną uroczystość ku czci Chrystusa 

Odkupiciela. Jest to patronalne święto Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli Redemptorystów, 

założonego w roku 1732 przez św. Alfonsa Liguori dla przybliżenia światu obfitego w Chrystusie Odkupienia. 

Niech przez udział w dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zagości w naszych sercach.  

2. Trwa okres letniego wypoczynku. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym 

gościom życzymy radości i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. 

3. W czwartek 25 lipca, we wspomnienie św. Krzysztofa, pamiętajmy w modliwie o wszystkich kierowcach i 

podróżujących. Zachęcamy do pobłogosławienia nowych pojazdów i do odmawiania modlitwy przed każdą 

podróżą. Niech pod opieką patrona kierowców wszyscy szczęśliwie dotrą do celu podróży. 

KOLEKTA 14. 07. 2019 
Grupa polska    4441,50 dkk   Grupa duńska 2135,00 dkk 

Grupa angielska 3285,00 dkk 

Dziękujemy za ofiarność. MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

BIERZMOWANIE  
O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 
katechezakopenhaga@gmail.com 

Msza św. u św. Antoniego o g. 18. 30 

przez cały rok. 

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


4. W piątek wspominamy rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Byli oni dziadkami Pana 

Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu do serdecznej modlitwy za naszych dziadków: żyjącym wypraszajmy 

Boże błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne szczęście w niebie. Odpust w naszej parafii z racji wspomnienia 

Św. Anny jest przeniesiony na weekend 14-15 września. 

5. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy samych radosnych i spokojnych dni.  

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 22 VII – św. Maria Magdalena, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, orędowniczka osób kuszonych,   

 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy, 

 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu, 

 25 VII – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii, 

 26 VII – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny. 

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 
 
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 16. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 21 VII 2019 

21 VII 2019 (Pwt 30,10-14); (Ps 69); (Kol 1,15-20); (J 13,34); (Łk 10,25-37);  
22 VII 2019 Pnp 8, 6-7); (Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9); Aklamacja (J 20, 11); (J 20, 1. 11-18);  

23 VII 2019 (Ga 2, 19-20); (Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11); Aklamacja (J 15, 9b. 5b); (J 15, 1-8);  

24 VII 2019 Wj 16, 1-5. 9-15); (Ps 78 (77), 18-19. 23-24. 25-26. 27-28); Aklamacja; (Mt 13, 1-9);  

25 VII 2019 (2 Kor 4, 7-15); (Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18); Aklamacja (J 15, 16); (Mt 20, 20-28);  

26 VII 2019 (Syr 44,1.10-15); (Ps 132,11.13-14.17-18); Aklamacja (Łk 2,25c); (Mt 13,16-17);  

27 VII 2019 (Wj 24, 3-8); (Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15); Aklamacja (Jk 1, 21bc); (Mt 13, 24-30);  

SANKT ANNAE DAG   ODPUST ku czci św. Anny 15 września. 
W programie LOTERIA kupony po 10 koron można już kupić w zakrystii. 

RODZINNA ZABAWA 14.09. sobota BILETY 250 kr.dorośli, 150 kr. Młodzi (14 – 21 r.ż.), 50 kr. Dzieci (ponizej 14.r.ż.) 
W cenie posiłek i opłata na DJ music. Napoje do nabycia na miejscu. ZAKAZ wnoszenia własnych alkoholi. 

Wszystkie środki, które zbierzemy przy okazji ODPUSTU zbieramy na opłatę WYMIANY OKIEN  w części 
duszpasterskiej, tj. Kancelaria, POLSKA BIBLIOTEKA, sala j.polskiego, gdzie uczą się dzieci, kaplica z dwóch 

stron, mała sala i piwnice. Inwestycja OGROMNA. Bez Waszego wsparcia nic się nie uda. ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH DO POMOCY. LOTERIA, ZABAWA, KOPERTA..z miłości do naszego kościoła. 
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