
   
        

 

Liturgia: VI Niedziela zwykła - 11.02.2018    
Dzisiejsze czytania: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 ; 1 Kor 10, 

31 – 11, 1; Mk 1, 40-45 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, 

prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, 

wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. 

Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i 

zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, 

pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 

Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele 

opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść 

do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd 

schodzili się do Niego. 

Rozważanie 

W czasach Jezusa człowiek trędowaty miał przebywać w 

odosobnieniu, poza obozem, mieć rozdarte szaty i włosy w nieładzie. Kiedy 

patrzymy na ukrzyżowanego Pana, który został zabity poza miastem, 

udręczony i oszpecony, widzimy, że podzielił los tych, którzy skazani byli 

na izolację. Jezus nie szukał własnej chwały, lecz dobra wszystkich. Odtąd 

nikt z nas nie musi wegetować poza obozem, odrzucony, wyobcowany. 

Nasz Pan z wielką delikatnością wkracza we wszelkie nasze osamotnienie. 

Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” 

INFORMACJE PARAFIALNE 

1. Wspólnota Zacheusz zaprasza na spotkanie z Witkiem Wilkiem w 

najbliższy poniedziałek 12 lutego na godz. 19.00 w naszym kościele. 

2. W najbliższą środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W Środę Po-

pielcową Msze Św.: 10.00 Cardiff; 18.00 Cardiff; 20.00 Newport. 

3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w każdy piątek 

po Mszy Św., czyli o godz.: 19.30. 

4. Po niedzielnej Mszy Św. o godz.: 10.30 zapraszam do rozważania Męki 

Pańskiej w nabożeństwie gorzkich żali. 

5. W czasie Wielkiego Postu zachęcam do podjęcia szczególnej formy 

modlitwy w intencji naszej parafii, do włączenia się w „sztafetę postną”. 

6. Od najbliższego piątku adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.: 

18.00 do 19.00. 

7. Zapraszamy na próby Zespołu Pieśni i Tańca w każdą sobotę na godz. 

17.00 do sali parafialnej. 

8. Drodzy Parafianie, jeśli ktoś pragnąłby zaprosić mnie z wizytą 

duszpasterką, można to uczynić po każdej Mszy Świętej lub telefonicznie. 

9. Zapraszam na kurs przedmałżeński, który odbędzie się 10 marca o godz.: 

13.00 w sali parafialnej. 

10. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej 

parafii. Newport - £ 98,45 Cardiff  - £ 318,20   Merthyr Tydfil - £ 64,25  

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE 

10.02 SOBOTA 19.15 CF + Gwidona Góreckiego (21 r. śm.) i zm.  

z rodz. Kiełbus. 
11.02 NIEDZIELA 

 

 

 

 9.00 NP ………………………………………. 
10.30 CF W int. Róż Różańcowych – dziękczynna. 
12.00 CF W int. Asi i Jakuba – o Boże błog. dla 

całej rodziny. 

12.02 PONIEDZ. 19.00CF ………………………………………. 
14.02 ŚRODA 10.00CF 

18.00CF 
20.00NP 

Dziękczynna 17 r. Ślubu Oli i Alina. 
O błog. Boże dla Gosi i Tomasza. 
………………………………………. 

16.02 PIĄTEK 19.00 CF ………………………………………. 
17.02 SOBOTA 19.15 CF +Zofii i Mariana Damian. 

18.02 
 

NIEDZIELA 
 

9.00 NP W int. Magdy(11) i Marcela(6) w rocznice 

urodzin – dziekczynno – błagalna. 
10.30 CF W int. Urszuli Łotowskiej w 30 r. ur. 
12.00 CF +Maksymiliana Sawickiego(1 r. 

śm.)Albiny, Jana, Jadwigi Sawickich. 

 

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego  

tygodnia 

BIULETYN PARAFIALNY 
Lokalna Polska Misja Katolicka 

Anglii i Walii w Cardiff 
Nr 6/18 

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

18 Colweill Road  email: lpcmcardiff@gmail.com 

CF14 2QQ  PCM Registered Charity  

Tel.:07909987484   No 1119423 
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