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Liturgia: Ósma Niedziela zwykła – 03.03..2019
Ewangelia dzisiejszej niedzieli

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: ‘Czy może niewidomy
prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie
przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie
jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie
dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: ‘Bracie,
pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku’, podczas gdy sam belki w
swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a
wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa
dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry
owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie
zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry
człowiek
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta’.
Rozważanie
Jezus gromadzi nas w Eucharystii. Przyjmujemy Jego zaproszenie
i przychodzimy tu, aby dziękować i błogosławić. Ta modlitwa może usunąć
belkę z naszych oczu. Możemy wyprosić łaskę spojrzenia w prawdzie na
samych siebie. Wtedy otrzymujemy zdolność zobaczenia własnych grzechów
i doświadczenia wielkiej miłości Boga. Stajemy się zdolni do miłosiernego
spojrzenia na tych, do których On nas dzisiaj pośle.
Łukasz Kleczka SDS ‘Oremus’
Święci na każdy dzień
3 marca- Święta Kunegunda.
4 marca - Święty Kazimierz, królewicz.
5 marca - Święty Wirgiliusz.
6 marca- Święta Agnieszka Czeska.
7 marca - Święte Perpetua i Felicyta.

8 marca - Święty Jan Boży.
9 marca - Święta Franciszka Rzymianka; Święty Dominik Savio.
10 marca - Święty Makary i czterdziestu męczenników
Informacje parafialne
1.Dziś I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych.
2. W najbliższą środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W Środę
Popielcową Msze Św.: 10.00 Cardiff; 18.00 Cardiff; 20.15 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. Zapraszam w każdy piątek do adoracji Najświętszego Sakramentu od godz.:
18.00 do 19.00.
7. W piątek zapraszamy również na kolejny wieczór uwielbienia.
8. Zapraszamy na kurs przedmałżeński, który odbędzie się 9 marca od godz.:
10.30.
9. Bóg zapłać za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.
Newport - £ 106,55 Cardiff - £ 341,75 Git Aid - £ 66
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE
19.15 CF + Pamelę Perkins.
SOBOTA
+ Jana Broszczyka (3 r. śm.)
NIEDZIELA 9.00 NP
10.30 CF +Jana Kurzewskiego w r. śm.
12.00 CF Rez.
19.15MT ……………………………………….
10.00 CF ……………………………………….
06.03 ŚRODA
18.00 CF O łaskę zdrowia dla Pani Ani.
20.15NP
O łaskę zdrowia dla Pani Ani.
19.00 CF + Zdzisława Zawistowskiego (19 r. śm.).
08.03 PIĄTEK
19.15 CF W int. Wiktora w 1 r. urodzin. Dz. –
09.03 SOBOTA
02.03
03.03

błag.
10.03

NIEDZIELA 9.00 NP
10.30 CF
12.00 CF

O ochronę łaska Bożą dzieci
nienarodzonych

+James Hook
+ Franciszka Wróblewskiego (3 r. śm.).

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia

