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Liturgia: V Niedziela Wielkanocna – 29.04.2018
Dzisiejsze czytania: Dz 9, 26-31; Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32; 1 J 3, 18-24; J 15,
1-8
Ewangelia dzisiejszej niedzieli
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy
już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w
was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie
trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc
obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie
wyrzucony
jak
winna
latorośl
i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a
słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez
to
dozna
chwały,
że
owoc
obfity
przyniesiecie
i staniecie się moimi uczniami”.
Rozważanie
Chrystus utożsamia się z tymi, którzy w Niego wierzą. Winna latorośl nie jest
bowiem czymś różnym od samego krzewu. Po raz kolejny wracamy do tajemnicy naszego
chrztu, przez który staliśmy się jedno z Chrystusem i w którym otrzymaliśmy zbawienie.
Owoce, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, to przede wszystkim owoce tegoż
zbawienia: wiara, wolność, miłość. Dzięki nim zachowujemy przykazania, to one
pozwalają pokładać ufność w Bogu nawet wtedy, gdy nasze serce nas oskarża. Pamiętajmy
o tym, że Bóg jest większy od naszego serca, jak również o tym, że Oskarżyciel to jedno z
imion Złego. O. Marek Rojszyk OP
Akty uwielbienia.
Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!
Informacje parafialne
1. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę „Różaniec do granic” dziś o godz.: 15.00.
Modlitwa w j. angielskim w Cardiff Bay oraz w j. polskim w Penarth na molo.
2. W czwartek 3 maja – Uroczystość Maryi Panny Królowej Polski. Msze Św.
w Cardiff o 10.00 i o 19.00.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca. W piątek
spowiedź w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu od 18.00 do 19.00 i od 19.30
do 20.30. Adorację po Mszy Św. poprowadzi nasza Schola.
4. Przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. Róż dorosłych po Mszy Św.
o godz.: 10.30, róż dziecięcych po Mszy Św. o godz.: 12.00.
5. W przyszłą niedzielę, jeśli pozwoli pogoda, pragniemy również zaprosić wszystkich na
mały piknik. Planujemy grillowanie, zabawy sportowe i taneczne.
5. W miesiącu maju zapraszam na nabożeństwa majowe: w piątek sobotę po wieczornych
Mszach Św. a w niedzielę po Mszy Św.: 10.30 w Cardiff i po Mszy Św. o 9.00 w
Newport.
6.
Bóg
zapłać
za
ofiary
złożone
na
potrzeby
naszej
parafii.
Newport - £ 75,30 Cardiff - £ 312,55 Hereford - £ 51,80 Gift Aid - £ 56

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE
28.04
29.04

SOBOTA
NIEDZIELA

19.15 CF
9.00 NP
10.30 CF

12.00 CF
03.05

CZWARTEK

04.05
05.05
06.05

PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA

10.00 CF
19.00 CF
19.00 CF
19.15 CF
9.00 NP
10.30 CF
12.00 CF
19.15 MT

W int. Gosi i Roberta w 17 r. ślubu.
O Boże błog. dla Piotra i o pomyślne
zdanie egzaminu.
W int. Łukasza o światło Ducha Św.,
powodzenie na egzaminie maturalnym i o
dobry wybór drogi życiowej.
W int. Macieja (6 r. ur.) i Marty (32 r. ur.)
– dz. – błag.
++ Z Rodz. Wawrzyńczaków
W int. naszej Ojczyzny.
………………………………..
Rez.
+ Artura
W int. Pani Gosi Szczech w r. ur. – dz. –
błag.
W int. Barbary i Bartka w 15. r . ślubu
i kochanej Córki w 16 r. ur. – dz. – błag.

………………………………..

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego

tygodnia

