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12. NIEDZIELA ZWYKŁA   Rok A,  
Kolor zielony 

21.06. 2020 

(Mt 10,26-33)  

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie 

bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, 

co by nie miało być wyjawione, ani nic 

tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 

Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na 

świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie 

na dachach! Nie bójcie się tych, którzy 

zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało 

może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 

dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich 

bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U 

was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są 

policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście 

ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, 

który się przyzna do Mnie przed ludźmi, 

przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który 

jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed 

ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 

który jest w niebie. 

Rozważanie 
 

         Nawet ci którzy uchodzili za przyjaciół 
proroka, zwrócili się przeciwko Jeremiaszowi. On 
jednak, przeżywając wielkie przeciwności i 
cierpienia, powierzając swą sprawę Bogu, swoją 
modlitwę kończy uwielbieniem Stwórcy. Postawa 
proroka jest dla nas przykładem co najmniej w 
dwóch sprawach. Po pierwsze – gdy przychodzi 
nieszczęście, nie pytajmy, dlaczego to na nas 
przyszlo, „za jakie grzechy”? Raczej na wzór 
Jeremiasza uczmy się dostrzegać doswiadczenia, 
poprzez które Bóg udoskonala sprawiedliwego. 
Po drugie – nawet w strapieniu niech nie braknie 
w naszej modlitwie uwielbienia Boga. 
 

  

OGLOSZENIA 21.06.2020 

1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez 

udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie 

zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w 

codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca 

ludzi do miłość do Boga i bliźniego.  

2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z 

naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach 

o własne rodziny.  

3. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który 

przygotował drogę Panu Jezusowi. Msza Święta w języku polskim o godz. 18.30 i nabożeństwo 

czerwcowe.W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym 

miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. 

Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad 

zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.  

4. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że 

każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. 

Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. 

Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie 

czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego 

wzrostu.  
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5. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop 

warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela 

jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.  

KALENDARZ LITURGICZNY 
12. Niedziela Zwykła  - „A” – 21 VI 2020 

21 VI 2020 - (Jr 20,10-13); (Ps 69,8-10.14.17.33-35); (Rz 5,12-15); (Mt 10,26-33);    
22 VI 2020 – (2 Krl 17,5-8.13-15a.18); (Ps 60,3-5.12-14); Aklamacja (Hbr 4,12); (Mt 7,1-5);  
23 VI 2020 – (2 Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36); (Ps 48,2-4.10-11); (Ps 25,4b.5); (Mt 7,6.12-14);  
24 VI 2020 –( (Iz 49,1-6); (Ps 139,1-3.13-15); (Dz 13,22-26); (Łk 1,76); (Łk 1,57-66.80);   
25 VI 2020 - (2 Krl 24,8-17); (Ps 79,1-5.8-9); Aklamacja (1 P 1,25); (Mt 7,21-29);  
26 VI 2020 - (2 Krl 25,1-12); (Ps 137,1-6); Aklamacja (Mt 8,17); (Mt 8,1-4);  
27 VI 2020 – (Lm 2,2.10-14.18-19); (Ps 74,1-7.20-21); Aklamacja (Mt 8,17); (Mt 8,5-17);  
 

LECTIO DIVINA      Mt 10,26-33 O co proszę?  
O silną wiarę w Ojca, który troszczy się o mnie 

Jezus uczy mnie ważnej zasady w rozeznawaniu 
duchowym. Osoba, która kieruje się duchem Jezusa, nie 
ma nic do ukrycia (ww. 26-27). Pragnie żyć w prawdzie 
wobec Boga, który wie wszystko. Osoba, która ulega 
działaniu złego ducha, lęka się i ukrywa, aby jej uczynki 
nie wyszły na światło dzienne. 

Co mogę powiedzieć dzisiaj o mojej postawie 
duchowej? Czy jest we mnie szczerość i prostolinijność. 
Czy nie ukrywam się z lęku przed ujawnieniem 
nieszczerych postaw? Powiem o tym Jezusowi. 

Jezus trzykrotnie powtarza: „Nie bójcie się...” 
(ww. 26.28.31). Czego najbardziej się boję? Przypomnę 
sobie sytuacje z mojego życia, w których najbardziej 
ulegałem swoim lękom. Powiem o nich Jezusowi. Będę 
gorąco Go prosił, aby sam panował w moich lękach. 

Zwrócę uwagę, że Jezus z niezwykłą 
sugestywnością stara się mnie przekonać, że nic nie może 
mi się stać bez wiedzy Ojca, który policzył każdy włos na 

mojej głowie (ww. 29-30). Jestem dla niego bardzo 
ważny. 

Szczerze uraduję się Bogiem, który jest 
zatroskanym o mnie Ojcem. Wyobrażę sobie scenę, w 
której ojciec czule prowadzi swoje dziecko za rękę i 
chroni je przed każdym niebezpieczeństwem. 

„Bójcie się Tego, który duszę i ciało może zatracić 
w piekle” (w. 28). Lęk przed szatanem i Jego mocą jest 
słuszną reakcją ludzkiej duszy. Chodzenie w grzechu, bez 
szukania ratunku w Sakramencie Pokuty, jest 
lekceważeniem siły Złego. Czy nie trwam w grzechu 
ciężkim? Czy nie zwlekam ze spowiedzią świętą? 

Podziękuję Bogu, że posyła mi anioła światłości, 
który wyrywa mnie z ciemności kłamstwa. Poproszę Go, 
aby wyczulił moje serce na wszystkie jego natchnienia, 
bym zawsze na nie odpowiadał. Będę powtarzał: „Ojcze, 
zatroskany o mnie, kocham Cię!”. 

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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