
   

        
 

Liturgia III NIEDZIELA ADWENTU. 18.12.2017 

Dzisiejsze czytania: Iz 61,1-2a.10-11; Łk 1,46-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Iz 61,1; 

J 1,6-8.19-28 
Ewangelia dzisiejszej niedzieli 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 

on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo 

Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto 

ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. 

Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś 

prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać 

odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos 

wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A 

wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: 

Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? 

Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 

który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. 

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

 
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE 

15.12 PIĄTEK 19.00CF …………………………………………… 

16.12 SOBOTA 19.15 CF W int. Danuty i Zenona w 30 r. ślubu. 

17.12 NIEDZIELA  9.00 NP …………………………………………… 

10.30 CF +Brata Józefa Głowackiego. 

12.00CF 

 
O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Pani 

Zenony. 

20.12 ŚRODA 10.00 CF …………………………………………… 

21.12 CZWARTEK 19.00 CF …………………………………………… 

22.12 PIATEK 19.00 CF …………………………………………… 

23.12 SOBOTA 19.15 CF …………………………………………… 

24.12 NIEDZIELA 9.00 NP …………………………………………… 

10.30 CF + Zofię i Stanisława Wierzbickich. 

12.00 CF Dziękczynna z prośbą o łaski dla rodz. i przyjaciół 
 

INFORMACJE PARAFIALNE 

1.Spowiedzi adwentowe w tym tygodniu:  
Newport     Wtorek     19.12.2017    godz.: 18.00-20.00  
Carfiff        Środa       20.12.2017     godz.:  9.00 – 10.00   i po Mszy Św.    

          godz.: 10.00 Msza Św.  

Czwartek 21.12.2017     godz.: 18.00-19.00 i po Mszy Św.    

    godz.:  19.00 Msza Św.  

Piątek      22.12.2017    godz.: 18.00-19.00   i po Mszy Św.          

     godz.:  19.00 Msza Św.  

Sobota    23.12.2017    godz.: 10.00 – 12.00              

    godz.: 19.15 Msza Św.  

2. Do nabycia kartki świąteczne, kalendarze na 2018 r., świece caritas, sianko na stół wigilijny   

i opłatki – za dobrowolną ofiarą  
3.Zapraszamy na czuwanie kolędowe pół godziny przed pasterką zarówno w Newport jak  

i w Cardiff.  
4. Zapraszamy do wspólnego spędzenia wieczoru wigilijnego osoby samotne i nie tylko, do 

naszej sali przy kościele. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.  
5.Msze Św. w czasie świąt:  

24.12.2017      22.00 Newport Pasterka  
24.00 Cardiff Pasterka  

25.12.2017     9.00 Newport      
10.30 Cardiff      

12.00 Cardiff  

16.00 Hereford  

26.12.2017      9.00 Newport      
10.30 Cardiff  

12.00 Cardiff  

6. 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. 7. Wspaniałą inicjatywą jest organizowanie spotkań przy kawie i herbacie po każdej 

niedzielnej Mszy Św. Tę posługę podjęła grupa Św. Marty. Jeśli ktoś pragnąłby wspomóc po-

sługujące Panie prosimy o kontakt w kawiarence.  
8. Zachęcam do posługi lektorskiej podczas Mszy Św. Osoby, które pragną dołączyć do posłu-

gujących lektorów proszę o kontakt.  
9. 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”.  
10. Pragnę podziękować wszystkim, którzy wkładają swój czas i wysiłek w troskę  

o naszą parafię. W sposób szczególny pragnę podziękować Edwardowi Gutmańskiemu, Henry-

kowi Gutmańskiemu, Piotrowi Łapińskiemu, Karolowi Kuźbińskiemu i Arkadiuszowi Mag-

dzińskiemu. 
11. W poniedziałek o godz. 16.00 palujemy generalne sprzątanie kościoła na czas świąteczny. 

Osoby, które chciałyby nas wspomóc serdecznie zapraszamy. 
12. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę.  
Newport - £ 51    Cardiff  - £ 234   II taca  - pomoc Kościołowi na wschodzie -  £169,13 

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia 

BIULETYN PARAFIALNY 
Lokalna Polska Misja Katolicka 

Anglii i Walii w Cardiff 
Nr 7/17 

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

174 Newport Road   email: lpcmcardiff@gmail.com 

CF24 1DL  PCM Registered Charity  

Tel.:07909987484   No 1119423 
 
   

 

 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20171217.html#czytania
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