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Liturgia: II Niedziela Wielkiego Postu - 25.02.2018
Dzisiejsze czytania: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19;
Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10
Ewangelia dzisiejszej niedzieli
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na
górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak
jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem,
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu
jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się
obłok,
osłaniający
ich,
a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I zaraz
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A
gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli,
zanim
Syn
Człowieczy
nie
powstanie
z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy
„powstać z martwych”.
Rozważanie
Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz objawił miłość ojcowską wobec
swego jedynego Syna. Jezus jednak nawet wówczas, gdy ukazał uczniom swoją Boską
chwałę, przygotowywał się na niewymowne cierpienie dla zbawienia człowieka i
pamiętał o konieczności wypełnienia swojej misji w posłuszeństwie Ojcu. Papież Jan
Paweł II niedługo przed swoim odejściem do nieba rozważał tę tajemnicę i
wywyższając miłość Bożą, kontemplował fakt, że Bóg ocalił Abrahamowego syna,
Izaaka, własnego zaś Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał...
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 zapraszam
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. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź Pierwszopiątkowa od 18.00 do 19.00 i po drodze krzyżowej.
6. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. Róż dorosłych po Mszy
Św. o godz.: 10.30, róż dziecięcych po Mszy Św. o godz.: 12.00.
7. Chętne dzieci jak również dorosłych, którzy pragną tańczyć w Zespole Pieśni
i Tańca, zapraszamy na próby w każdą sobotę na godz. 17.00 do sali parafialnej.
8. Zapraszam do udziału w kursie przedmałżeńskim, który odbędzie się 10 marca
o godz.: 13.00 w sali parafialnej.
9.W imieniu organizatorów zapraszam na spotkania grupy AA we wtorki
o godz.: 19.00 do sali parafialnej.
10. Jutro od godz 18.00 w kościele Saint Teilo’s odbędzie się spotkanie z siostrami
z Łagiewnik, na które serdecznie wraz z ks. Wiliamem zapraszamy. Siostry
poprowadzą konferencję o miłosierdziu Bożym, będzie możliwość przystąpienia
do sakramentu pokuty oraz adoracja relikwii św. siostry Faustyny.
11. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.
Newport - £ 127,90 Cardiff - £ 294,95 Gift Aid - £ 82
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE
19.15 CF
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
24.02 SOBOTA
+ Dariusza, Roberta Warchoł.
25.02 NIEDZIELA 9.00 NP
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 ………………………………..
19.00 CF
………………………………..
02.03 PIĄTEK
19.15 CF
………………………………..
03.03 SOBOTA
+ Leszka Naganowskiego.
04.03 NIEDZIELA 9.00 NP
10.30 CF
W int. Gosi i Roberta Szczech – od
przyjaciół.
12.00 CF
W int. Antoniego (3 r. ur.) Maksymiliana
(10 r. ur.) Janusz – od chrzestnych.
19.15 MT ………………………………..
Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

