
   
        

 

Liturgia:  Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu - 18.02.2018    
Dzisiejsze czytania: Rdz 9, 8-15; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9; 1 P 3, 18-22; 

Mk 1, 12-15 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni 

czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś 

Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 

Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 

 

Rozważanie 

Jezus udając się na pustynię, by odbyć czterdziestodniowy post, 

prowadzony był przez Ducha Świętego. Mógł się oprzeć każdej pokusie 

szatańskiej, bo miał poczucie synowskiej więzi z Ojcem, której nie zdołał 

naruszyć zły duch. Nasza wielkopostna pokuta swoje motywy znajduje  

w wierze i w miłości do Boga. Nie może być pustym gestem ani czynnością 

niewolniczą, wymuszoną zewnętrznymi okolicznościami, choćby nawet 

świętymi. Przez chrzest, który nas wybawił z potopu grzechu, staliśmy się 

przybranymi dziećmi Boga, kierowanymi przez Ducha Bożego, i dlatego 

autentyczne chrześcijańskie nawrócenie dokonuje się w wolności i radości. 

O. Piotr Stasiński OFMCap, "Oremus"  

 

INFORMACJE PARAFIALNE 

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

po Mszy Św., czyli o godz.: 19.30. 

2. Po niedzielnej Mszy Św. o godz.: 9.00 w Newport i 10.30 w Cardiff i za-

praszam do rozważania Męki Pańskiej w nabożeństwie gorzkich żali. 

3. W czasie Wielkiego Postu zachęcam do podjęcia szczególnej formy 

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

4. W każdy piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.: 18.00 do 

19.00. 

5. Zapraszamy dzieci na próby Zespołu Pieśni i Tańca w każdą sobotę na 

godz. 17.00 do sali parafialnej. 

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

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

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

13.00 w sali parafialnej.  

8.W imieniu organizatorów zapraszam na spotkania grupy AA we wtorki  

o godz.: 19.00 do sali parafialnej. 

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

parafii. Newport - £ 112,50 Cardiff  - £ 343,90 

 

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE 

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. 

23.02 PIĄTEK 19.00 CF W int. kochanego męża – dziękczynno – 

błagalna. 
14.02 SOBOTA 19.15 CF Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

25.02 
 

NIEDZIELA 
 

9.00 NP + Dariusza, Roberta Warchoł. 
10.30 CF W int. Pani Marysi w r. urodzin – 

dziękczynno – błagalna. 
12.00 CF W int. Emilii Love – o Boże błog. i 

łaskę zdrowia – od Janiny 

Kowalewskiej. 
16.00 HR ……………………………….. 

 

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego  

tygodnia 

BIULETYN PARAFIALNY 
Lokalna Polska Misja Katolicka 

Anglii i Walii w Cardiff 
Nr 7/18 

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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