
   

 

 
Liturgia:  Niedziela XXXIII tygodnia okresu zwykłego – 18.11.2018  

Ewangelia dzisiejszej niedzieli 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się 

zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba  

i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w 

obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z 

czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się 

przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że 

blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 

Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i 

ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, 

ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 

Rozważanie 

Wstrząśnięte moce niebieskie, wielki ucisk, zmartwychwstanie umarłych, sąd Boży, 

nagroda i kara wieczna, nie są to tematy, o których słucha się z przyjemnością. W Eucharystii 

staje pośród nas Jezus Chrystus, którego miłość, objawiona w ofierze krzyżowej, okazała się 

większa niż wszystkie nasze grzechy. Trwałe i pełne szczęście możemy odtąd znaleźć tylko w 

wiernym oddaniu się Jemu, gdyż tylko On ma moc nas uwolnić od największego lęku 

człowieka lęku przed wiecznym bezsensem, pustką  

i osamotnieniem śmierci.                                            Mira Majdan, ”Oremus” 

 

Dzięki Ci Panie Jezu 

Dzięki Ci Jezu że tu jestem, 

że mogę kochać wszystkich całym sercem 

a nade wszystko kochać Ciebie 

  Dzięki Ci Panie za ten dzień  

  w którym zakwitła moja dusza 

  Dzięki Ci za moje małe wielkie szczęście 

  Za to że jestem i za to że Ci ufam! 

Dzięki Ci Boże że jesteś 

Ty który jesteś cichy i bosy 

Ty który jesteś doskonały 

I który słuchasz mojego głosu 

  Dzięki ze Boże Panie mój 

  że mogę wierzyć w Twoje słowa 

  na znak wierności przyjmij mnie 

  i moją miłość chciej zachować 

Jestem tutaj i przyrzekam 

wielbić do końca to, co dałeś 

a dałeś przecież mi tak wiele 

i nieskończenie mnie pokochałeś.   (Katarzyna Spólnik) 

 

Święci na każdy dzień 
18 listopada - Święty Odon z Cluny; Błogosławiona Karolina Kózkówna. 

19 listopada - Święta Mechtylda z Hackeborn; Bł. Salomea 

20 listopada - Święty Rafał Kalinowski. 

21 listopada - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny; Bł. Franciszka Siedliska. 

22 listopada - Święta Cecylia. 

23 listopada - Święty Klemens Rzymski; Święty Kolumban. 

24 listopada - Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. 

25 listopada- Święta Katarzyna Aleksandryjska: Patronka niezłomnych 

 

Informacje parafialne 
1. Zapraszam na nabożeństwa za zmarłych polecanych w wypominkach. W piątek  

o godz. 18.30. W inne dni 10 min przed rozpoczęciem Mszy Św. 

2. W przyszły piątek zapraszam na spotkanie formacyjne wspólnoty modlitewnej - Lectio 

Divina. 

3. W każdy piątek adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź od 18.00 do 19.00. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.  

Newport - £ 101,1; Cardiff  - £ 409,55; Gift Aid - £ 98. 

 

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE 

17.11 SOBOTA 19.15 CF +Syna Dawida, (12 r.śm.), Tadeusza 

(3r.śm.) 

18.11 
 

NIEDZIELA 

 

 

 

 9.00 NP ……………………………….. 

10.30 CF W int. Pani Magdaleny Łotowskiej z 

okazji urodzin. Dz. – błag. 

12.00 CF W int. Amelii  z okazji 13 r. urodzin. 

Dz. – błag. 

23.11 PIĄTEK 19.00 CF Dz. Błag w int. Nagam, Rai i ich 

rodzin. 

24.11 SOBOTA 19.15 CF + Feliksę Reszkiewicz, Piotra 

Świderskiego i zm, z rodz. 

25.11 NIEDZIELA 

 

9.00 NP + Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

10.30 CF + Jana Piecyk, Leokadię Kuczowicz z 

rodzicami. 

12.00 CF W int. babci Zofii Kamienieckiej. 

16.00 

MT 

+ O. Beniamina Buśko( brata)., tatę 

Antoniego Buśko. 

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia 

BIULETYN PARAFIALNY 
Lokalna Polska Misja Katolicka Anglii  

i Walii w Cardiff p.w. Św. Jana Pawła II 
Nr 40/18 

Ks.Michał Oszczudłowski http://polskaparafiacardiff.org/ 
18 Colwill Road  email: lpcmcardiff@gmail.com 

CF14 2QQ  PCM Registered Charity  
029 213 21 660  No 1119423 
 
   

 

 

http://www.mateusz.pl/czytania/2018/201801.html#20171231

