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Nie zazdrościć darów Bożych

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z
ducha, który był w nim, i przekazał go owym
siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch,
wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się
Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli
do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w
obozie w uniesienie prorockie.
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i
Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn
Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza,
zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» Ale
Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały
lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!»

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14

Refren: Nakazy Pana są radością serca.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

EWANGELIA

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Unikać okazji do grzechu

Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.

DRUGIE CZYTANIE

Jk 5, 1-6

Marność dostatków doczesnych

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na
utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało,
szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro
zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i
toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach
ostatecznych skarby.
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych,
którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana
Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków
tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście
sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Por. J 17, 17ba

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy
kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe
duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto
uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o
Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do
Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych
małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński
uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu,
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia
wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do
życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej
jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z
dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie
ginie i ogień nie gaśnie».

***

Nie bądźmy zazdrośni
Podczas jednej z misyjnych wędrówek brat Masseo urządził
św. Franciszkowi scenę zazdrości, choć próbował ją
usprawiedliwić troską o Franciszka. Brat – nieco
podirytowany spytał: „Dlaczego wszyscy cię naśladują?
Dlaczego cały świat goni za tobą, i dlaczego tęskni
prawdopodobnie każdy człowiek, żeby cię zobaczyć, usłyszeć
i być ci posłusznym? Nie jesteś przystojny, nie masz dużo
wiedzy, nie masz szlacheckiego pochodzenia. Skąd się to
więc bierze, że cały świat za tobą goni?”.
Również w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że Mojżesz
dostrzega wokół siebie ludzi pałających zazdrością. „Czyż
zazdrosny jesteś o mnie?” – rzekł do Jozuego – „Oby tak
cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!”.
Zazdrość przejawia się w potrzebie nieustannego
porównywania z innymi, a powodów może być wiele. Różni
nas zamożność, pochodzenie, wykształcenie czy stan życia
duchowego. Każdy powód może stać się przyczyną, że
rozbudzimy naszą wyobraźnię, która będzie podejrzliwie
oceniała
postępowanie
innych.
Uczestniczymy
w
gorączkowym poszukiwaniu nowości i wskutek tego ciągle
oczekujemy zmian. Gdy tylko osiągniemy to, czego
pragnęliśmy, chcemy innej rzeczy, zupełnie tak, jak czynią to
dzieci.
W drugim czytaniu apostoł Jakub wskazuje na
niebezpieczeństwa, jakie niesie bogactwo. Ludzie nie tylko
pragną być bogaci, ale chorobliwie zazdroszczą bogactwa
innym. O bogactwo zabiegają politycy i przedsiębiorcy, ludzie
nauki i techniki, artyści i rzemieślnicy. Niektórzy twierdzą
nawet, że w życiu liczy się tylko bogactwo i pieniądz. Wielu
mówi, że jest to normalne, gdyż takie jest życie.
Uczucie zazdrości było znane apostołom. Jan przychodzi do
Jezusa mówiąc, że spotkał człowieka, który Jego mocą
wyrzucał złe duchy i zabronił mu, gdyż nie należał do grona
uczniów. Czym kierował się umiłowany Apostoł Jezusa?
Pewnie zazdrością! Jednak zdumiewa nas i zadziwia postawa
Mistrza z Nazaretu. Jezus tak bardzo szanuje wolność
każdego człowieka, że pozwala używać swojej mocy nawet
tym. którzy są z dala od Niego. On jest cierpliwy. Wie, że
każde dobro, które człowiek czyni drugiemu, powinno w
końcu doprowadzić do lepszego poznania Boga.

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.
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'
https://www.katolik.pl

***
......................................................................................

Zazdrość to forma nienawiści drugiego człowieka, a
przejawia się jako smutek z powodu cudzego szczęścia i
radość z powodu jego nieszczęścia. Zazdrość jest
nowotworem ludzkiego serca. Jak powstaje zazdrość?
Mechanizm jest prosty. W sercu człowieka jedno włókno
przestaje kochać. Dlaczego kogoś nie kochamy? Najczęściej
dlatego, że nie chce być naszą wyłączną własnością, albo
kocha kogoś, kogo my kochamy. Jak zatem należy zachować
się wobec ludzi zazdrosnych? Jest możliwa tylko jedna
jedyna pomoc – trzeba kochać zazdrośnika.
Wielkość ludzkiego powołania należy sprowadzić do miłości.
Człowiek jest szczęśliwy, kiedy innych do szczęścia
doprowadza, bo miłość nie zna uczucia zazdrości. Jako
chrześcijanie powinniśmy sobie nawzajem pomagać w
lepszym poznaniu wymagań Pana Boga. Miłość Boża nie jest
uzależniona od naszej osobistej świętości; to raczej nasza
świętość zależy od miłości Boga do nas i powinna być
miłością odpowiedzialną.

ks. Leszek Smoliński
https://liturgia.wiara.pl

.................................................................................

O G ŁO S Z E N I A

12. Po Mszy św. można też nabyć kolejny numer
Katolickiego Dwumiesięcznika Ewangelizacyjnego
„Miłujcie się!” i „Rycerza Niepokalanej”.

1. List Ks. Biskupa Hugh Gilbert OSB do Polskiej
Wspólnoty w Aberdeen, czytany na Mszach.w j polskim.
2. Od przyszłej niedzieli Msza św. o godz. 9.30, zgodnie
z zarządzeniem Ks. Biskupa będzie odprawiana w
parafii św. Józefa - Woodside.
3. Trwa kurs przedmałżeński. Zapraszamy na kolejne,
drugie spotkanie, w środę 03.10.2018 o godz. 19.30.
4. Uroczystość Poświęcenia Katedry p.w. Św. Mari. w piątek
5 pażdziernika. Uroczysta Msza św. o godz. 19.00.
5. Wieczór modlitw i uwielbienia Pana, 6 października,
godzina 20:30 St. Mary’s Cathedra.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dla spragnionych serc
całonocna adoracja.
6. We wtorek 16 pażdziernika 2018, po Mszy św.
wieczornej ( ok. 19.30 ) zapraszamy na polsko-szkocki
wieczór upamiętniający św. Jana Pawła II, w 40-stą
rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. Będą jego
wiersze, biografia, dobra muzyka i kremówki. Chętnych do
pomocy prosimy o kontakt: lidia.konar@yahoo.com.
7. 40 Days for life - trwa akcja woluntariuszy na całym
świecie w intencji nienarodzonych. 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...
Zapisy na stronie kampanii: https://40daysforlife.com

8. Zapisy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
przyjmuje SEKRETARIAT ds. Bierzmowania,
Agnieszka Kalina
Tel: 07857547879, ak@pccaberdeen.co.uk
9. Chrzty dzieci w języku polskim, zasadniczo odbywają
się na Mszy św. w trzecią niedzielę miesiąca.
W grudniu 2018 w 2 niedzielę, ze względu na rekolekcje.
Planowany chrzest należy zgłosić minimum
trzy miesiące wcześniej, dotyczy to zarówno chrztów w
Aberdeen i chrztów poza parafią zamieszkania.
10. Planowany Sakrament Małżeństwa należy zgłosić
minimum sześć miesięcy wcześniej.
11. Diecezjalne czasopismo Diecezji Aberdeen: Light of the
North jest wyłożone z tyłu kościoła i trzeba zabrać do domu.

Msze św. i INTENCJE mszalne
30. 09. 2018 NIEDZIELA
0930 Katedra: + Halina Siteń ( 1 rocz )
1500 Katedra: Dziękczynna z prośbą o potrzebne Łaski
1930 Woodsid: Dziękczynna Krystyna i Seweryn ( 11 rocz ślubu )

05.10.2018 Piątek
1900 Woodsid: ...
Po Mszy św. zapraszamy na kółko biblijne.

07.10. 2018 NIEDZIELA
0930 Woodsid : + Natalia Wożniak i + Ewa Klus
1500 Katedra : Dziękczynna Dorota i Leszek ( 25 rocz ślubu)
1930 Woodsid : +Stanisław Serwis (15 rocz) i
+ Danuta Serwis (1 rocz)

PIEŚNI

Gdy na szlaku zaskoczy cię burza
ofiaruj się Jej

KONTAKTY

Ref. Miłosierny Ojcze, Ty oddałeś Syna,
by Krew Jego święta z grzechów nas
obmyła.
Tyś mą nadzieją, światłem na mej drodze,
Tyś miłosierdziem, już nie lękam się.
Tyś
mym
natchnieniem,
duszy
orzeźwieniem,
Tyś miłosierdziem, poprowadzisz mnie.
Tyś moim szczęściem, serca ukojeniem,
Tyś miłosierdziem, już nie lękam się!

Jeśli zgubisz swą drogę do Boga
powierz się Matce
Gdy w twym sercu znów gości trwoga
ofiaruj się Jej

KATEDRA - St Mary’s Cathedral, 20 Huntyy
Street, AB10 1SH, Aberden

1. Wszystko Tobie oddać pragnę
I dla Ciebie tylko żyć.
Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie,
Dzieckiem Twoim zawsze być.

Zrób ze mną Panie, zrób co chcesz
Przyjdź do mnie proszę, gdy przyjdzie
kres.
I niech odwagi starczy mi,
By prosto w twarz spojrzeć Ci.
Spojrzeć Ci...

Ref. Serce moje weź,
Niech Twą śpiewa cześć.
Serce moje, duszę moją,
Panie Jezu, weź.
2. Wszystko Tobie oddać pragnę
Od najmłodszych moich lat.
Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł
Pokusami swymi świat.
Ref.
Skosztujcie i zobaczcie,
jak dobry jest Pan!
1. Będę Panu w każdej porze
śpiewał pieśń wdzięczności.
Niech z ust moich chwała
Jego nieustannie płynie.
2. W Panu cała chluba moja,
cieszcie się pokorni.
Wspólnie ze mną chwalcie Pana,
sławmy Imię Jego.
3. Kiedym tęsknie szukał Pana,
raczył mnie wsłuchać.
I ze wszelkiej trwogi mojej
raczył mnie wyzwolić.
4. Skosztujcie i zobaczcie,
jaki Pan jest dobry.
Kto do Niego się ucieknie,
ten błogosławiony.

Ile zostało, nocy dni?
Nikt tego nie wie tylko Ty.
Ile radości, smutku łez?
Nikt tego nie wie, Ty wiesz.
Ty wiesz...

Miłości proszę ukochaj tych,
Których na drodze wciąż stawiasz mi.
Jesteś wszechmocny, więc proszę Cię
Ukochaj bardziej, gdy przyjdzie sen.
Przyjdzie sen...
Do ucha cicho szepnij mi
Jesteś w mym sercu-nie śpij.
Do ucha cicho szepnij mi
Jesteś w mym sercu-nie śpij.
Nie śpij...
Do ucha cicho szepnij mi
Jesteś w mym sercu-uwierz mi.
I niech odwagi starczy mi,
By prosto w twarz spojrzeć Ci.
Spojrzeć Ci...
............................................................

SPOWIEDŹ w jęz. polskim:
WTOREK 1800
Katedra
SOBOTA 1030 & 1800 Katedra
NIEDZIELA 1900
Woodside
............................................................

ks. Janusz Wilczyński SAC
( duszpasterz Polakow, wikariusz )
07514959919; fatherjanusz@gmail.com
Wszelkie sprawy KANCELARYJNE załatwiamy po
umowieniu na konkretny termin, lub po Mszy w
kawiarence.
Wszystkie intencje mszalne oraz wolne terminy na
stronie pccaberdeen.co.uk/intencje

PREZES PCC Maciej Kamiński
07917397217 mk@pccaberdeen.co.uk
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
Katarzynie Włodarkiewicz 07858064223
kw@pccaberdeen.co.uk
SEKRETARIAT ds. Małżeństw
Vakat - proszę kontaktować się z księdzem
Woodside, St Joseph, 01224 484226;
stjoseph.abd@btinternet.com

WSPOMÓŻ
Fundusz PCC można wesprzeć :

W Tobie żyję, w Tobie Panie!
W Tobie umieram, w Tobie
zmartwychwstaję!



Jeśli masz chwile smutne w swym życiu
powierz się Matce!
Kiedy rozpacz rozdziera Twe serce
ofiaruj się Jej.

Kiedy ruszysz w daleką wędrówkę
powierz się Matce

Fr Keith Herrera ( administrator )
administrator@cathedral-abdn.org

2 Tanfield Walk, Aberdeen, AB24 4AQ

5. Z czcią i lękiem służcie Panu,
Święty Ludu Boży.
Bo nie znają niedostatku
ludzie bogobojni.

Matce która pod krzyżem stała
Matce która się z Synem żegnała
Która uczyć cię będzie pokory
Cierpienie znieść ci pomoże
Ona Matka która pod krzyżem stała
Matka która się z Synem żegnała
Która uczyć cię będzie pokory
Cierpienie znieść ci pomoże

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

KOPERTA podpisana:
Polish Catholic Community

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

................................................

Modlitwa wstawiennicza
w każdą niedzielę po
Mszy św. o godz. 15:00
................................................

