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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
PIERWSZE CZYTANIE

Ez 18, 25-28

Bóg nie chce śmierci grzesznika
Tak mówi Pan Bóg:
«Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest
słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób
postępowania
jest
niesłuszny,
czy
raczej
wasze
postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości,
dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu
grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od
bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa
i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu.
Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów,
które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie
umrze».

PSALM RESPONSORYJN

Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9
(R.: por. 6a)

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

J 10, 27

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Mt 21, 28-32

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Flp 2, 1-11

Jezus Chrystus wzorem pokory
Bracia:

On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym
do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka,
uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci –
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich,
i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus
jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

EWANGELIA

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE

To dążenie niech was ożywia; ono też było w
Chrystusie Jezusie.
Koniec krótszej perykopy.

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli
jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo
w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie
mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia:
tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego,
a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa
ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni
drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku
nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.
Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj
dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten
odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł.
Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten
drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam
wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do króestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś
celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Jakże „bliskie” są nam zachowania obu synów

Czas na decyzje, czas na Boga

z ewangelicznej przypowieści. Jeden najpierw mówi „tak”,
a potem nie idzie do pracy w winnicy. Drugi mówi „nie”,

Życie tak przyspieszyło, tak zmarginalizowało czas
i odległości, że zmienił się nawet sposób podejmowania
decyzji. I to dotyczących nie tylko naszej teraźniejszości
i przyszłości, ale również tych sfer, które do tej pory
uznawane były za spokojne i nie wymagające pośpiechu.
Czasami podejmowanie decyzji trwa sekundy, czasami
dłużej, ale zawsze jest nieuniknione. Krytyczna ocena
własnej decyzji to istotny element mądrości – pozwala na
korektę błędnej decyzji.
Porozmawiajmy dzisiaj o decyzjach, nie tylko
naszych, ale również o decyzjach podejmowanych przez
tych, którzy nas reprezentują, którzy nam przewodniczą,
którzy są za nas odpowiedzialni. Będąc we wspólnocie,
pozwalamy czasami, by to za nas podejmowano decyzje,
które potem stanowią wzorzec zachowań, postępowania.
Ale musimy też umieć podejmować decyzje samodzielnie.
Nie inaczej wygląda to w zakresie podejmowania
decyzji dotyczących wiary, dróg i ścieżek prowadzących nas
ku Bogu. Już w pierwszym dzisiejszym czytaniu słyszymy
o kwestii wyboru, czyli o podejmowaniu decyzji, w życiu
ziemskim, które jakże wielce rzutuje na życie przyszłe –
wieczne. Bowiem: „Czy mój sposób postępowania jest
niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał

a potem idzie. Dwa przykłady niezgodności mowy i czynu.
Mowa i czyn to dwa proste pojęcia, które jednak znaczą
bardzo wiele w naszej ludzkiej rzeczywistości. Ci, którzy dużo
mówią, często robią niewiele, obiecują i nie dotrzymują
słowa. Jednakże jest wielu takich, na których zawsze można
polegać i którzy wokół swoich czynów nie robią szumu.
A teraz zastanówmy się nad własnym postępowaniem i postarajmy się, by dzisiejsza refleksja nad Słowem
Bożym przyczyniła się do tego, aby każda następna decyzja
była mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne
wypływały z miłości i miały pokrycie w czynach.
NAJŚWIĘTSZA MATKO, módl się za nami, abyśmy
zrozumieli, że jeśli wola Boga wypełnia się w nas, to jest ona
dla nas czymś najlepszym, co może nas spotkać.

Piotr Blachowski

***
KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział LI.
O TYM, ŻE POWINNIŚMY SIĘ ĆWICZYĆ W RZECZACH
DROBNYCH, GDY NIE UDAJE NAM SIĘ W WIELKICH
1. Synu, nie potrafisz wytrwać zawsze w gorliwym pragnieniu
dobra i utrzymywać się ciągle na wzniosłym szczycie
kontemplacji, ale wskutek pierworodnego skażenia natury
musisz czasem zejść niżej, aby choć niechętnie i ze
smutkiem dźwigać dalej ciężar tego marnego życia.

się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które
popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której
się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to
zachowa duszę swoją przy życiu.” (Ez 18,26-27). Wprawdzie
prorok Ezechiel kieruje te słowa do Ludu Izraela, ale i my
jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich właściwe wnioski.
Zaś w Liście do Filipian święty Paweł wyraźnie
określa, o czym powinniśmy pamiętać, by podjąć właściwą
decyzję: „jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie
mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia:
tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego,
a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa
ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni
drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku

Dopóki nosisz śmiertelne ciało, będziesz odczuwać smutek
i tęsknotę 2 Mch 6,25. Musisz więc w ciele często przeklinać
ciało, że nie możesz w pełni oddać się sprawom ducha
i poznawania Boga.
2. Wówczas powinieneś uciec się do skromnych spraw
i zadań i szukać pokrzepienia w dobrych czynach,
a tymczasem oczekiwać z niewzruszoną nadzieją mojego
przyjścia i powrotu i znosić cierpliwie oschłość serca
i wygnanie, póki nie wrócę i nie uwolnię cię od wszystkich
niepokojów.
Sprawię, że zapomnisz o trudach i znów cieszyć się będziesz
wewnętrznym spokojem. Roztoczę przed tobą łąki Pisma
świętego, abyś mógł biec radośnie drogą moich przykazań
Ps 119(118),32. Wówczas powiesz: Tamto cierpienie nie było
godne chwały przyszłej, która w nas się objawi Rz 8,18.
Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie
niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.” (Flp
2,2-6).

***

O G ŁO S Z E N I A

ryzyka zapadalności na choroby nowotworowe,
jednocześnie NBS zaburza ich leczenie.

ale

1. Trwa kurs przedmałżeński. Kolejne, drugie spotkanie,
we wtorek 03.10.2017 0 godz. 19.30.
2. W pierwszą niedzielę Każdego miesiąca o godz. 14.30
zapraszamy na różaniec w Katedrze, który poprowadzą
Róże Różańcowe.
3. W przyszłą niedzielę 08.10.2017 na Mszy św. o godz.
15.00, będziemy świętować jubileusz 10-lecia powstania
Polskiej Szkoły św. Stanisława Kostki w Aberdeen.
4. TEGOROCZNA AKCJA 40 DAYS FOR LIFE rozpocznie
się 27 września i trwać będzie do 5 Listopada 2017. Bez
zaangażowania i pomocy Was, czyli parafian będzie to
trudne przedsięwzięcie. OBRONA ŻYCIA jest głównym
celem tego przedsięwzięcia. Akcja 40 DAYS FOR LIFE
yróżniaja się tym, że jest pokojowa i nie ilustrowana
drastycznymi zdjęciami. A opiera się na trzech głównych
filarach:
• MODLITWY ORAZ POSTU WE WŁASNYM DOMU
• NIEUSTANNEJ POKOJOWEJ MODLITWIE PRZED ODZIAŁEM
MACIERZYŃSKIM SZPITALA W ABERDEEN (FORMULARZE
ZAPISÓW Z TYŁU KOŚCIOŁA)
• UŚWIADAMIANIU SPOŁECZEŃSTWA: akcje informacyjne w

parafiach (np. projekcja filmów), spotkania motywacyjne,
angażowanie rożnych ugrupowań społecznych itd...
5. NABOŻEŃSTWA FATIMSKI E będziemy kontynuować
w kolejne 13-te dni miesiąca, aż do pazdziernika.
Najbliższe w piątek 13 pażdziernila o 19.00 Msza św.
i nabożeństwo.
6. Zapisy kandydatow do:
- Pierwszej Spowiedzi św. - P-3
- Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. - P4.
Zgłoszeń należy dokanać na stronie internetowej
pccaberdeen.co.uk pod hasłem EUCHARYSTIA.
7. Zapisy kandydatów do Bierzmowania w wieku 13 – 16
lat przyjmuje SEKRETARIAT ds. Bierzmowania.
8. Msza o uzdrowienie St Columba’s w czwartek 7- 9pm
05.10.2017.
9. POMÓŻMY KUBIE POKONAĆ BIAŁACZKĘ!
Kuba urodził się z niewydolnością nerek i
małogłowiem. Rozwijał się wolniej niż jego rówieśnicy, ale
zawsze był radosnym dzieckiem, które kocha świat.
Pierwszą walkę o życie musiał stoczyć mając 8 lat.
Zdiagnozowano u niego nowotwór węzłów chłonnych –
chłoniak typu B. oraz Zespół Nijmegena (NBS), czyli
genetycznie zaburzona odporność hormonalna i komórkowa.
To powoduje, że Kuba zarówno jest w najwyższej grupie

Dziś Kuba ma 23 lata. Niestety znów walczy
o życie… w jego organizmie szaleją DWIE BIAŁACZKI – ostra
limfoblastyczna i przewlekła limfocytowa. Kolejne punkcje,
bolesna chemia dordzeniowa, spalony przełyk i przewód
pokarmowy.
Kuba jest leczony w Świętokrzyskim Centrum
Onkologii w Kielcach. Oprócz codziennych wydatków
wymaga wspierania organizmu suplementami i specjalistycznymi odżywkami. Musi trzymać dietę, potrzebuje
maści pielęgnacyjnych i środków higienicznych, bo chemia
dewastuje jego organizm.
W celu pomocy Kubie 8 października 2017
będzie organizowana zbiórka do puszek oraz kiermasz
z różańcami przygotowanymi przez dzieci z Polskiej Szkoły
im. św. Stanisława Kostki.
Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie.

Msze św. i INTENCJE mszalne
01. 10. 2017 NIEDZIELA
0930 Katedra + Marek Kiełbus (1rocz), +Wacław Moraczyński
(2rocz), + Elżbieta Moraczyńska (2rocz)
1500 Katedra: +Danuta Nicek, +Jan Aleksiejuk, +Zenon
Orzechowski, +Krystyna Mikrut
30
19 Woodside +Jadwiga Bożena Poznańska (10rocz )
oraz Sławomir Poznański
06. 10. 2017 PIĄTEK
1900 Woodsid - Pierwszy piątek miesiąca Msza w j.angielskim
Po Mszy zapraszamy na kółko biblijne.

08.10. 2017 NIEDZIELA
0930 Katedra: + Natalia Wożniak ( 3 rocz )
i za duszę Maksymiliana Pasiok
00
15 Katedra + Czesław Kasperek
1930 Woodside Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Sabiny i Marcina w 10-tą rocznicę ślubu

PIEŚNI

Daj mi poznać Twoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już

KONTAKTY

Jest jedno cialo
Oto ja poslij mnie
Panie dobry jak chleb
Milosc Twoja nad gorami/ Chwale Ciebie
Panie
Zawitaj Krolowo Rozanca Swietego

1. Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego.
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

www.stmaryscathedralaberdeen.org
Office (900-1400) 01224 640160
secretary@cathedral-abdn.org
Fr Keith Herrera ( administrator )
administrator@cathedral-abdn.org

Jest jedno ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu
Byśmy razem szli
Usta głoszą chwałę Mu
W ręku Słowa - Jego miecz
W moc odziani tak idziemy
Zdobywamy ziemie te
Ref: Jesteśmy ludem króla chwał
Jego świętym narodem
Wybranym pokoleniem
By objawiać Jego cześć
Jesteśmy ludem króla chwał
Jego świętym narodem,
Wielbimy Jezusa
On jest królem całej ziemi tej

2. Panno nad pannami, Święta nad
świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

Wszelkie sprawy KANCELARYJNE załatwiamy po
umowieniu na konkretny termin.
Wszystkie intencje mszalne oraz wolne terminy
na stronie pccaberdeen.co.uk/intencje

4. Tyś jest najśliczniejsza, różo ogrodowa,
Tyś najprzyjemniejsza, różdżko Aaronowa,
Najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

PREZES PCCMaciej Kamiński 07917397217
mk@pccaberdeen.co.uk
VICE Ryszard Wolszczak 07783047800
VICE Radek Karkowski 07840669636
SEKRETARIAT PCC
Klementyna Borowska 07936503485
kb@pccaberdeen.co.uk
SEKRETARIAT ds. Chrztów
Aneta Gloc
07892893685
ag@pccaberdeen.co.uk
SEKRETARIAT ds. Bierzmowania
Agnieszka Kalina 07857547879
ak@pccaberdeen.co.uk
SEKRETARIAT ds. Pierwszej Komunii
Joanna Schmitz 07784675058
js@pccaberdeen.co.uk
SEKRETARIAT ds. Małżeństw
Hanna Mozolewska 01224958857
hm@pccaberdeen.co.uk

1. Daj mi swego ducha, abym mógł stać
się chlebem
Abym stał się winem abym gasił twe
pragnienie
Ref. Oto ja poślij mnie....
2. Nie chcę ci juśż mówić o moich
potrzebach
Panie ty wiesz wszsytko objaw mi swe
pragnienie

Woodside, Fr Stuart Chalmers (proboszcz)
01224 484226; stjoseph.abd@btinternet.com
2 Tanfield Walk, Aberdeen, AB24 4AQ
Modlitwa wstawiennicza w każdą
niedzielę po Mszy św. o godz. 15:00

ref. :
Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt/ 2x
2. Jesteś mą nadzieją
Prawdą, życiem

DUSZPASTERZ STUDENTÓW w Aberdeen:
o. Jakub Czajka OFM Conv. 07983245208 ,
Old Aberdeen, 7 High Street AB24 3EE

WSPOMÓŻ
Fundusz PCCmożna wesprzeć :

Bo z Tobą Panie i przez Ciebie
Wszystko, wszystko dzieje się.
Także życie moje niech w Twoim
trwa imieniu.
Ty mi pozwoliłeś x3
Na nowo narodzić się….
Ty mi pozwoliłeś x3
Chwalę Ciebie Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręcę
Uwielbiając imię Twe.

ks. Janusz Wilczyński SAC
( duszpasterz Polakow, wikariusz )
07514959919; fatherjanusz@gmail.com

3. Matko różańcowa, jasna gwiazdo
morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska,
Raju rozkosznego lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

Ref.
Oto ja poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz Panie czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym

Miłość Twoja nad górami
ponad szczyty wznosi się.
Jak to jest, że jesteś x3
Z nami i w niebie nie brakuje Cię
Panie jeśli zechcesz
przyjąć mnie taką jaką jestem
Jestem gotowa już dziś.
Jeśli rozkażesz odrzucę wszystko
co nie z Ciebie.
By za Tobą wprawdzie x3 iść.

KATEDRA

•

SPOWIEDŹ w jęz. polskim:
WTOREK 1800
Katedra
PIĄTEK
1800
Woodside
SOBOTA 1030 & 1800 Katedra
NIEDZIELA 1900
Woodside
1800 King’s College Chapel
o.Jakub Czajka OFM Conv (w ciągu roku
akademickiego)

KOPERTA podpisana:
Polish Catholic Community

Parafia rzymsko-katolicka diecezji
aberdońskiej. Zarejestrowany
fundusz charytatywny,
numer SC 005122

