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17. NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C,  
Kolor zielony 

28. lipca 2019 

 
(Łk 11, 1-13)  

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a 
kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: 

"Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył 
swoich uczniów". A On rzekł do nich: "Kiedy 

będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci 
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! 

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy 
dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my 

przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i 
nie dopuść, byśmy ulegli pokusie". Dalej mówił do 

nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego 
o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy 

chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a 
nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z 

wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 
zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę 

wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie 
wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego 

przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i 
da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a 
będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, 

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 
zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn 

poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, 
czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o 
jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli 

jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli 

Ducha Świętego tym, którzy Go proszą".  
 

.  

Słowo Proboszcza 
 
                          Jezus uczy swoich uczniów 

modlitwy: o co mają się modlić i jak powinni 

się modlić. Ukazuje to w formie przypowieści, 

podkreślając konieczność natarczywości i 

nieustepliwości w modlitwie. „Proście a 

bedzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; 

kołaczcie a otworzą wam”. Jedno jest pewne: 

modlitwa zawsze otwiera drzwi, a zwłaszcza 

drzwi własnego serca. I jeszcze jedno jest 

pewne: żadna modlitwa nie wpada w próżnię. 

Modlitwa nie zawodzi, nawet jeśli się wydaje, 

że nie ma na nią żadnej odpowiedzi. Prośmy 

Boga o dar modlitwy w naszym życiu. 

 

KOLEKTA 21. 07. 2019 
Grupa polska    4264,50 dkk   
Grupa duńska 1549,50 dkk 
Grupa angielska 4160,00 dkk  
Maria Lys 1227,00 dkk 

MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

  

OGŁOSZENIA 28.07.2019 r. 

1. Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, 

które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale 

nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas 

pragnienie modlitwy.  

 

 
 

BIERZMOWANIE  

O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 

katechezakopenhaga@gmail.com 

Msza św. u św. Antoniego o g. 18. 30 

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

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

3. W czwartek 1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. 

4. Wkrótce rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do 

powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego 

pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

5. W piatek, 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej i związany z nim odpust 

Parcjunkuli. Jest to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby każdy, kto w tym 

dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu, to znaczy: przyjmie Komunię św. oraz 

wzbudzi pragnienie uwolnienia się od wszystkich grzechów i pomodli się w intencjach Ojca Świętego, 

otrzyma odpust zupełny. Kościół można nawiedzić już w czwartek wieczorem. 

6. W pierwszy piątek miesiąca możemy skorzystać z sakramentu pojednania od godz. 1745. Zachęcamy do 

przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy. O 1830  Msza Św., 

po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24. 

7. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi. Msza święta i różaniec o godz. 18.30. 

8. Solenizantów i jubilatów ogarniamy serdeczną modlitwą i życzymy wszelkich Bożych darów. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń domowych, 

31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel zakonu jezuitów, 

1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), włoski kapłan, założyciel zgromadzenia redemptorystów. 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

 

 
 

Niedziela 17. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 28 VII 2019 

28 VII 2019 (Rdz 18, 20-32); (Ps 138 (137)); (Kol 2, 12-14); (Rz 8, 15bc); (Łk 11, 1-13); 

29 VII 2019 (1 J 4, 7-16); (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11); Aklamacja (J 8, 12b); (J 11, 19-27); 

30 VII 2019 ((Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28); (Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13); (Mt 13, 36-43); 

31 VII 2019 (Wj 34, 29-35); (Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9); Aklamacja (J 15, 15b); (Mt 13, 44-46); 

01 VIII 2019 (Wj 40, 16-21. 34-38); (Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11); (Dz 16, 14b); (Mt 13, 47-53); 

02 VIII 2019 (Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37); (Ps 81 (80),; (1 P 1, 25); (Mt 13, 54-58); 

03 VIII 2019 (Kpł 25, 1. 8-17); (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 7-8); Aklamacja (Mt 5, 10); (Mt 14, 1-12); 

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. 


