
   

 

 
Liturgia:  Siódma Niedziela zwykła  – 24.02.2019  

Ewangelia dzisiejszej niedzieli 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 

błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 

oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci 

płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się 

zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie 

wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to 

należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich 

miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy 

się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 

których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I 

grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie 

waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie 

spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; 

ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 

wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 

będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie 

wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią  

w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.  

 

Rozważanie 

Chrystus zachęca nas dzisiaj, abyśmy nie podnosili ręki na nikogo, nawet na 

nieprzyjaciela, bo każdy jest dzieckiem Boga, namaszczonym Jego miłością. Jest to 

wezwanie, które rzeczywiście nas przerasta. Sami nie potrafimy mu sprostać. 

Możemy na nie odpowiedzieć jedynie mocą Chrystusa. W tej Eucharystii prośmy, by 

nasze serca poddały się Jego miłości.  

Jan Ogrodzki, „Oremus” 

Święci na każdy dzień 
24 lutego - Święty Etelbert. 

25 lutego - Święty Cezary z Nazjanu; Święta Walburga. 

26 lutego - Święty Aleksander. 

27 lutego - Święty Gabriel Possenti; Św. Grzegorz z Nareku 

28 lutego - Święty Hilary I.  

1 marca - Święty Feliks III. 

2 marca - Święty Symplicjusz. 

3 marca - Święta Kunegunda. 

Informacje parafialne 
1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, pierwsza sobota i pierwsza 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. 

2. W sobotę zapraszam na kolejne nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca po Mszy 

św. wieczornej. 

3. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Św. o godz. 10.30,  

a róży dziecięcej po Mszy Św. o godz. 12.00. 

4. Zapraszamy na kolejny kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie 9 marca o godz.: 

10.30. 

5. Zapraszamy również bardzo serdecznie do posługi we wspólnocie Św. Marty, 

która przygotowuje niedzielne spotkania przy kawie. Wszelkie szczegółowe 

informacje dotyczące tej posługi można uzyskać u Pań posługujących 

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

Newport - £ 104   Cardiff  - £ 248,05  Gift Aid £ -95 

 

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH I INTENCJE MSZALNE 

23.02 SOBOTA 19.15 CF W int. siostry Małgorzaty z okazji 

imienin i urodzin.  Dz. – błag. 

24.02 NIEDZIELA 
 

9.00 NP O ochronę łaska Bożą dzieci nienarodzonych 
10.30 CF W int. Mariusza i Doroty Jakimowicz z 

okazji imienin i urodzin. Dz. błag. 
12.00 CF W int. Gabriela  w 4 r. ur. Dz. – błag. 
16.00HR Rez. 

01.03 PIĄTEK 19.00 CF Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

02.03 SOBOTA 19.15 CF + Pamelę Perkins. 
03.03 NIEDZIELA 

 

9.00 NP O ochronę łaska Bożą dzieci nienarodzonych 
10.30 CF +Jana Kurzwskiego w r. śm. 
12.00 CF Rez. 

19.15MT ………………………………… 

 

Życzę wszystkim Parafianom błogosławionego i słonecznego tygodnia 
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