
   

        
 

Liturgia I NIEDZIELA ADWENTU. 03.12.2017 

Dzisiejsze czytania Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; 

Ps 85,8; Mk 13,33-37 
Ewangelia dzisiejszej niedzieli 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 

kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który 

udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o 

wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 

północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 

nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! 
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE 

01.12 PIĄTEK 19.00CF W int. dziękczynnej za łaski dla parafii. 

02.12 SOBOTA 19.15 CF …………………………………………… 

03.12 NIEDZIELA  9.00 NP …………………………………………… 

10.30 CF W int Julii w 12 r. ur. Dziękczynno – błagalna. 

12.00CF 

 

19.15 

W int. Aliny Tęczy-Turowskiej , dziękczynnno - 

-błagalna z prośbą o łaskę zdrowia. 

+Marian Tomczyk (11 r. śm.). 

08.12 PIATEK 18.00 CF 

 

19.00 CF 

W int. kochanego męża – dziękczynno.-błagalnej 

– od wspaniałej żony. 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o dalsze 

dla Błażeja, Jego rodziny i znajomych za 

wstawiennictwem M. B. Niepokalanej 

09.12 SOBOTA 19.15 CF Wint. córki Justyny o zdrowie i wszelkie łaski  

z podziękowaniem za dotychczasowe. 

10.12 NIEDZIELA 9.00 NP …………………………………………… 

10.30 CF W int. Sz.P Ewy Raksimowicz w r. ur. – 

dziękczynno – błagalna. 

12.00 CF …………………………………………… 
INFORMACJE PARAFIALNE 

1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą 

wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. 

Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu 

czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia 

Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. 

Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem 

adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję 

podążającą do swej krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie 

oraz oddanie Panu Bogu i ludziom. 

2. Drodzy rodzice pragniemy w naszej parafii założyć zespół pieśni i tańca dla dzieci. Jest to 

wspaniała inicjatywa Pani z naszej parafii, która kiedyś w takim zespole tańczyła, a teraz piękne 

polskie tradycje pragnie przekazywać młodemu pokoleniu. Serdecznie zapraszamy do 

……tańca. 
3. Ministrantów i kandydatów do służby ministranckiej zapraszam na zbiórkę w najbliższą 

sobotę na godz. 10.00. 
4. Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Św. o godz. 10.00. 
5. Wspaniałą inicjatywą jest organizowanie spotkań przy kawie i herbacie po każdej niedzielnej 

Mszy Św. Tę posługę podjęła grupa Św. Marty. Jeśli ktoś pragnąłby wesprzeć posługujące 

Panie prosimy o kontakt. 
6. Dzieci zapraszam do modlitwy w Róży Różańcowej – Różyczki Maryi. 
7. Poświecenie Medalików NMP dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w 

najbliższą niedzielę na Mszy Św. godz. 12.00. 
8. Zachęcam do posługi lektorskiej podczas Mszy Św. Osoby, które pragną dołączyć do 

posługujących lektorów proszę o kontakt. 
9. Spowiedź adwentowa w ostatnim tygodniu adwentu od wtorku do piątku od godz. 18.30. 

10. Drodzy Parafianie ważną w życiu Parafii jest wzajemna modlitwa. W adwencie zachęcam 

do podjęcia szczególnej formy modlitwy w intencji naszej parafii, do włączenia się w „sztafetę 

postną”. 

Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę. 

Newport - £ 122 

Cardiff  - £ 365 

Hereford - £ 77,79 

 

Spotkania grup parafialnych i katechezy 
Schola parafialna Przed niedzielną Mszą Św. godz.: 10.00 

Koło Różańcowe      I niedziela miesiąca zmiana tajemnic różańcowych 

III sobota miesiąca godz. 17.30 spotkanie formacyjne 

Domowy Kościół  Raz w miesiącu według wcześniejszych ustaleń 

Wspólnota Zacheusz    Pierwsze piątki miesiąca wieczory uwielbienia po Mszy Św. 

Ministranci II sobota miesiąca godz:10.00 

Kandydaci do bierzmowania Raz w miesiącu według wcześniejszych ustaleń 

Katechezy I Komunia Po niedzielnej Mszy Św. dla dzieci o godz:12.00 

Katechezy chrzcielne II sobota miesiąca godz. 18.30 w sali parafialnej. 

 

Sakramenty  
Sakr. pokuty Przed każdą Mszą Św. lub po wcześniejszym umówieniu. 

Sakr. Chrztu Św. Niedziela podczas Mszy Św. o godz. 12.00 

 

Kancelaria 
Cardiff, Hereford, Merthyr  T. Po każdej Mszy Św. 

Newport Przed Mszą Św. 

 

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia 

BIULETYN PARAFIALNY 
Lokalna Polska Misja Katolicka 

Anglii i Walii w Cardiff 
Nr 5/17 

Ks.Michał Oszczudłowski http://polskaparafiacardiff.org/  

174 Newport Road   email: lpcmcardiff@gmail.com 

CF24 1DL  PCM Registered Charity  

Tel.:07909987484   No 1119423 
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