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Kolor zielony 

14.06. 2020 

Mt 9, 36 – 10, 8 
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli 

znękani i porzuceni, jak owce niemające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: "Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 

żniwo". Wtedy przywołał do siebie dwunastu 
swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie 

choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 
dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany 

Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn 
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, 

Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i 
Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, 
który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus 
i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i 

nie wstępujcie do żadnego miasta 
samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które 
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie 

już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie 
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 

trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie". 

Rozważanie 
 

Jezus przemówił do swych uczniów słowami: 
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało”. Jest to bardzo ciekawe wskazanie. Jezus 
delikatnie zaznacza, że kapłańskie powołanie nie 
jest zależne od samego Boga; jest także zależne 
od modlitwy wiernych i od ich zapotrzebowania 
na posługę kapłana. To ostatnie łączy się ściśle z 
potrzebą Eucharystii. Ona bowiem jest dostępna 
dzięki kapłańskim dłoniom. Oktawa Bożego Ciała 
jest czasem wielkiego dziękczynienia za obecność 
Chrystusa w Eucharystii, którą sprawujemy i jest 
czasem dziękczynienia zanoszonego za Jego 
obecność w ludzkich sercach oraz za Sakrament 
Kapłaństwa, gdyż podają Go nam kapłańskie 
ręce. 

  

OGLOSZENIA 14.06.2020 

1. Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy: ile chwil 
poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie? On codziennie na 
nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństwa czerwcowego. Możliwości mamy wiele i tylko od nas 
samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam dany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także 
innym dojść do świętości.  2. Wczoraj grupa polskich dzieci przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. 
Dzieciom i rodzicom gratulujemy i zyczymy głebokiej wiary i miłości do Pana Jezusa. Druga grupa z naszej 
parafii przystąpi do Pierwszej Komunii 29 sierpnia. Otoczmy wszystkie dzieci i rodziny naszą gorącą modlitwą.  
2. W środę Msza święta o Bożym Miłosierdziu o godz. 18. 30 i nabożeństwo czerwcowe. 
3. W czwartek 18 czerwca LECTIO DIVINA, spotkanie biblijne o godz. 18.00 . 
4. W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W naszym biuletynie znajdziemy rozwazanie 
Lectio Divina do liturgii tego dnia. Zachęcamy do modltwy.  
5. W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Msza święta 
o godz. 18. 30. Gorąco zachęcam do licznego udziału w liturgii i wspólnotowej modlitwie tych najbliższych 
uroczystych dni.  6. W sobotę przypada też ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku 
Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca, to osoba, która z powodu obaw przed 
prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i 
nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. W 
naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach. 
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7. Przypominamy o zasadach zachowania związanych z czasem epidemii. Zajmujemy wyznaczone miejsca w 
kosciele, dbamy o dezynfekcję rąk i rezewację miejsc w kosciole sw. Mikołaja i św. Antoniego. Można to 
uczynic na naszej stronie internetowej www.polskamisjakatolicka.dk. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc 
los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”. 

KALENDARZ LITURGICZNY 
11. Niedziela Zwykła  - „A” – 14 VI 2020 

14 VI 2020 - Wj 19, 2-6a); (Ps 100 (99), 2-3. 4-5); (Rz 5, 6-11); (Mk 1, 15); (Mt 9, 36 – 10, 8);     
15 VI 2020 – (1 Krl 21, 1b-16); (Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7); (Ps 119 (118), 105); (Mt 5, 38-42);  
16 VI 2020 – (1 Krl 21, 17-29); (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 11 i 16); (J 13, 34); (Mt 5, 43-48); ;  
17 VI 2020 –(2 Krl 2, 1. 6-14); (Ps 31 (30), 20. 21. 24); Aklamacja (J 14, 23); (Mt 6, 1-6. 16-18);  
18 VI 2020 - (Syr 48, 1-14); (Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7); Aklamacja (Rz 8, 15bc); (Mt 6, 7-15); ;  
19 VI 2020 - (Pwt 7, 6-11); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 10); (1 J 4, 7-16); (Mt 11, 25-30);  
20 VI 2020 – (Iz 61, 9-11); (1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd); (Łk 2, 19); (Łk 2, 41-51);   
 

LECTIO DIVINA       Mt 11, 25-30 O co proszę? 

O głębokie zjednoczenie z Ojcem w sercu Jezusa 

Rozpocznę od żarliwej modlitwy do Ducha 

Świętego. Będę Go prosił, aby pomógł mi przylgnąć 

do Jezusa i razem z Nim trwać w przeżyciach, które 

żywi w Boskim sercu. 

Zbliżę się do Jezusa i poproszę Go z miłością, 

aby pozwolił mi uczestniczyć w Jego modlitwie 

serca: w radości i uwielbianiu Ojca (w. 25). 

Jezus cieszy się, że Ojciec objawia się 

prostaczkom (w. 25). Będę wołał razem z Nim do 

Ojca, aby dał mi serce prostaczka, abym mógł 

codziennie, jak Jezus, doświadczać bliskości i 

czułości Ojca. 

Jezus chce mi objawiać Ojca (ww. 26-27). Co 

najbardziej przeszkadza mi otworzyć się na Boga 

Ojca? Jakie przymioty Ojca są dla mnie najbardziej 

zakryte, nigdy niedoświadczone w życiu? Moje 

cierpienie i prośby złożę w sercu Jezusa. 

Będę nasycał się wewnętrznie zaproszeniem 

Jezusa (w. 28). Tęskni za mną. Czeka na mnie. 

Liczy, że przyjdę i oddam Mu to, co mnie obciąża i 

utrudnia mi codzienne życie. Co najbardziej ciąży mi 

na sercu? Zwierzę się Jezusowi. 

Jezus objawia mi drogę do pokoju serca. 

Zapewnia mnie, że z Jego sercu znajdę ukojenie dla 

mojej duszy. Nauczy mnie przyjmować jarzmo i 

ciężary. W Nim wszystko staje się do uniesienia. 

Zamienię moją medytację w adorację serca 

Jezusa. Będę także prosił gorąco, aby pozwolił mi 

smakować serdeczną więź z Ojcem: „W Twoim 

sercu chcę poznawać serce Ojca!”. 

Krzysztof Wons SDS/Salwator 
 

 

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 18.00; św. Mikołaja Hvidovre g.12.30 

Na msze św. w tych kościołach należy się zapisać poprzez rezerwację miejsca. Można to 
uczynić na www.polskamisjakatolicka.dk 

SAKRAMENT POKUTY - W niedzielę TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH 
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. 29138543             immaculata1850@gmail.com 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 
Parafialne konto bankowe: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 Mobile pay 27651069   
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