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(Łk 14,25-33)  
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił 
się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do 
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i 
matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i 
siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a 
idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować 
wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? 
Inaczej gdyby założył fundament, a nie 
zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na 
to zaczęliby drwić z niego: "Ten człowiek 
zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". 
Albo który król, mając wyruszyć, aby 
stoczyć bitwę z drugim królem, nie 
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 
dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło 
temu, który z dwudziestu tysiącami 
nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, 
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest 
jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem”.  

 Słowo Proboszcza 
Czytając dzisiejszą Ewangelię w świetle 
I czytania, widzimy że prawdziwa 
mądrość polega na kroczeniu za 
Jezusem. Trzeba to podkreślać, gdyż 
dzisiaj na ogół nie rozumiemy madrości 
prawidłowo. Mylimy ją z inteligencją, 
rozległą wiedzą, erudycją, albo ze 
sprytem, pomysłowościa. Biblia mówi 
inaczej, mądry jest ten człowiek, który 
potrafi tak pokierować swoim życiem, 
że poprowadzi go ono ku niebu. Mądry 
jest zatem ten, kto potrafi w świecie 
zobaczyć i  usłyszeć Boga i wypełnić 
Jego wolę. A ponieważ ostatnim 
objawieniem Boga jest Jezus Chrystus, 
Syn Boży, mądry jest ten, kto potrafi Go 
przyjąć i uznać za swego Pana i Mistrza. 
niż wszystkie pierwsze miejsca na 
świecie. 

KOLEKTA 01. 09. 2019 
Grupa polska    5883,00 dkk   
Grupa duńska 1641,00 dkk 
Grupa angielska 5000,00 dkk  
Maria Lys 1406,00 dkk 

MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

  

OGŁOSZENIA 08.09.2019 r. 

. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii 

prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W 

dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym 

miejscu.  

 

BIERZMOWANIE  
O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 
katechezakopenhaga@gmail.com 
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2. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną 

modlitwą i pamięcią otaczamy nas wszystkich, przebywających na emigracji. Do tej pory dzień 

ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów 

na drugą niedzielę września. 

3. Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i 

odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w 

piątek o godz. 18.30. 

4. W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Zapraszamy do uczczenia 

znaku naszego zbawiania przez udział we Mszy Świętej o godz. 18.30. 

5. Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. 

W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania.  

6. Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

7. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i odwagi 

kroczenia za Chrystusem.  

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła, piętnujący 

nadużycia moralne wiernych.  

14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.  
 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Niedziela 23. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 8 IX 2019 

8 IX 2019 (Mdr 9,13-18); (Ps 90); (Flm 9b-10.12-17); (Ps 119,135); (Łk 14,25-33);  

9 IX 2019 (Kol 1,24-2,3); (Ps 62,6-7.9); Aklamacja (Łk 4,18; (Łk 6,6-11);  
10 IX 2019 (Kol 2,6-15); (Ps 145,1-2.8-9.10-11); Aklamacja (J 15,16); (Łk 6,12-19);  

11 IX 2019 (Kol 3,1-11); (Ps 145,2-3.10-11.12-13ab); Aklamacja (Łk 6,23ab); (Łk 6,20-26);  
12 IX 2019 (Kol 3,12-17); (Ps 150,1-2.3-4.5); Aklamacja (1 J 4,12); (Łk 6,27-38);  

13 IX 2019 (1 Tm 1,1-2.12-14); (Ps 16,1-2a i 5.7-8.11); Aklamacja (J 17,17ba); (Łk 6,39-42);  

14 IX 2019 (Lb 21,4b-9); (Ps 78,1-2.34-35.36-37.38); (Flp 2,6-11); Aklamacja; (J 3,13-17);  

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. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190908.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190909.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190910.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190911.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190912.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190913.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190914.html#czytania

