
 

 

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE        

(Jr 20,10-13) 

Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga 

dokoła! Donieście, donieśmy na niego! 

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują 

mojego upadku: Może on da się zwieść, 

tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą 

pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie 

jako potężny mocarz; dlatego moi 

prześladowcy ustaną i nie 

zwyciężą. Będą bardzo 

zawstydzeni swoją porażką, 

okryci wieczną i 

niezapomnianą hańbą. Panie 

Zastępów, Ty, który 

doświadczasz 

sprawiedliwego, patrzysz na 

nerki i serce, dozwól, bym 

zobaczył Twoją pomstę nad 

nimi. Tobie bowiem 

powierzyłem swą sprawę. 

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! 

Uratował bowiem życie ubogiego z ręki 

złoczyńców. 

(Ps 69,8-10.14.17.33-35) 

REFREN: W dobroci Twojej wysłuchaj 

mnie, Panie 

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, 

hańba twarz mi okrywa. 

Dla braci moich stałem się obcym 

i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera 

i spadły na mnie obelgi złorzeczących 

Tobie. 

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie 

w czas łaski, o Boże. 

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest 

Twoja miłość, 

spojrzyj na mnie w ogromie 

swego miłosierdzia. 

Patrzcie i cieszcie się, 

ubodzy, 

niech ożyje serce 

szukających Boga. 

Bo Pan wysłuchuje 

biednych 

i swoimi więźniami nie 

gardzi. 

Niech Go chwalą niebiosa i 

ziemia, 

morza i wszystko, co w nich żyje. 

(Rz 5,12-15) 

Przez jednego człowieka grzech wszedł na 

świat, a przez grzech śmierć, i w ten 

sposób śmierć przeszła na wszystkich 

ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Bo i 

przed Prawem grzech był na świecie, 

grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie 

ma Prawa. A przecież śmierć 

rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza 

nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli 

przestępstwem na wzór Adama. On to jest 
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typem Tego, który miał przyjść. Ale nie 

tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak 

z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo 

jednego sprowadziło na wszystkich 

śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich 

wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie 

udzielony przez jednego Człowieka, 

Jezusa Chrystusa. 

(J 15,26b.27a) 

Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy 

także świadczyć będziecie. 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Myśli na niedzielę…   Dlatego nie bójcie się… 
 
Kto wzywa do odwagi żołnierzy? Dowódca. A sportowców, aby osiągali najlepsze 
wyniki? Trener. A pacjenta przed zabiegiem, operacją? Lekarz. A dzieci, aby nie 
bały się ciemności? Mama i tata. A cierpiących, aby wytrwali w bólu? Ich bliscy. A 
nowicjusza w seminarium duchownym? Ojciec duchowny. A kogoś, kto stoi 
przed poważną decyzją? Ten, który go kocha – przyjaciel. Do odwagi wzywa 
także Chrystus – wzywa apostołów, aby nie bali się głoszenia Jego nauki. Nie 
mogą bać się ludzi. Mają się bać jedynie Tego, który duszę i ciało może zatracić w 
piekle. Słowa Chrystusa umacniają każdego, nawet tego, który jest nieśmiały, 
delikatny, cichy, nie rzuca się nikomu w oczy. Tak więc – odwagi! 
 „Idźcie i głoście”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

KOLEKTA z 18.06.2017 
Grupa polska   4797, 00 DKK 
Grupa duńska  2074,50  DKK  
Grupa angielska 2928,50  DKK 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby 
naszej Parafii.      MOBILE PAY 2765 1069 

W każdą środę o 18.30 

Msza św. i nabożeństwo czerwcowe 

PODAJ DALEJ 

UDANYCH WAKACJI 

Dla wszystkich! 



   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. W środę, 28 czerwca, ostatnie nabożeństwo, na które zapraszam. Dziś 

wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. 

Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do 

miłość Pana Boga i bliźniego.   

2. We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Niech Maryja, 

Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania 

innym! 

3. W czwartek – 29 czerwca uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Apostołowie 

ci są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja 

głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy 

polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej 

owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – 

Piotra naszych czasów. Msza Św. w wigilię uroczystości, czyli w środę o godz. 18:30. 

4. W sobotę 1 lipca Pierwsza Sobota miesiąca, msza św. i nabożeństwo ku czci 

Niepokalanego Serca Maryi o g. 18.30. 

5. Przypominam, że pielgrzymka do Fatimy, odbędzie się w dniach: 20-27 października 

2017 r. Do 10 lipca należy wypełnić oraz podpisać Kartę Uczestnika i wpłacić 200 

EURO zaliczki, albo całą kwotę w wysokości 580 Euro. Bardzo proszę, żeby nie 

czekać do ostatniej chwili. 

6. Przypomnę tylko, że 26 maja w Egipcie zginęło 26 osób, w tym małe dzieci: 2-4 lat 

tylko dlatego, że nie chcieli wyrzec się wiary w Chrystusa. Są męczennikami za wiarę i 

dobrym przykładem dla nas. Chcemy wesprzeć materialnie chrześcijan, którzy przeżyli, 

dlatego w zeszłą niedzielę uzbieraliśmy ok 8000 dkk. I dzisiaj jeszcze chcemy tę 

zbiórkę kontynuować dla tych ludzi. Przy wyjściu z kościoła będą stać osoby z 

koszykami. Na początku lipca zaufana osoba leci do Egiptu, może przekazać uzbieraną 

kwotę, księdzu, który tam pracuje. Wielkie Bóg zapłać! 

7. Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop był miłym wypoczynkiem, ale 

też czasem pełnym dobra i duchowego wzrostu. 

8. 22 czerwca odeszła do Pana Boga URSZULA KOŁTOWSKA, (97 lat) długoletnia 

chórzystka i nasza parafianka. Pogrzeb odbędzie się 14 lipca o g. 11.00 w 

HUSUMVOLD KIRKE, przy ulicy GADELANDET 25 na Brønshøj. Wieczny 

odpoczynek racz jej dać Panie… 



 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

 28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, wykształcony teolog, obrońca 

tradycji apostolskiej i męczennik, ojciec i doktor Kościoła (wspomnienie 

obowiązkowe). 

 

 

 

PARAFIA ŚW. ANNY   Hans Bogbinders  Alle 4, 2300 København S 
Kancelaria parafialna: środa/czwartek g. 10.00 - 12.00 

Email: info@sanktannaekirke.dk 
Proboszcz Parafii:  O. Wiesław Podlach tel. 2765 1069       wpodlach@wp.pl 
O. Sławek Romanowski  tel. 5026 3554                                   slarom@wp.pl 
O. Andrzej Szorc tel. 9119 9793                                                szorc6@gmail.com 
Siostry Służebniczki BDNP    tel. 3259 2188            immaculata1850@gmail.com 

www.polskamisjakatolicka.dk    PMK W KOPENHADZE/facebook 
SPOWIEDŹ (po polsku, angielsku): sobota 18.15, niedziela 11.30 

MSZE ŚW.  po polsku : sobota 18. 30, niedziela 12.00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY niedziela 11.45. 

Sognets bank konto: Regnr.: 2191 Kontonr.: 8200 354 045 
z dopiskiem VEDLIGEHOLDELSE       MOBILE PAY   9169 8333 

Niedziela 12. NIEDZIELA ZWYKŁA „A” – 25  VI 2017 

25 VI 2017 Jr 20,10-13; Ps 69; Rz 5,12-15; J 15,26b.27a; Mt 10,26-33 

26 VI 2017 Rdz 12,1-9; Ps 33,12-13.18-20.22; Hbr 4,12; Mt 7,1-5 

27 VI 2017 Rdz 13,2.5-18; Ps 15,1-5; Ps 25,4b.5; Mt 7,6.12-14 

28 VI 2017 Rdz 15,1-12.17-18; Ps 105,1-4.6-9; J 15,4.5b; Mt 7,15-20 

29 VI 2017 Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19 

30 VI 2017 Rdz 17,1.9-10.15-22; Ps 128,1-5; Mt 8,17; Mt 8,1-4 

01 VII 2017 Rdz 18,1-15; Ps: Łk 1,46b-50.53-54; Mt 8,17; Mt 8,5-17 
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