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ROK C

Iz 6, 1-2a. 3-8

Powołanie proroka

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana
zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego
szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z
nich miał po sześć skrzydeł.
I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty
jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od
głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia
napełniła się dymem.
I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony!
Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam
pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały
Króla, Pana Zastępów!»
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów,
trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza.
Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg,
twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».
I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam
posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja,
poślij mnie!»

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138 (137), 1b-2a 2b-3. 4-5. 7e-8
(R.: por. 1c)

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»
Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

DRUGIE CZYTANIE

tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście
uwierzyli.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem:
że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze
grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się
Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej
niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich
żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się
Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już
po wszystkich, ukazał się także i mnie jako
poronionemu płodowi.
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich
apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo
prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga
jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie
okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej
od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża
ze mną.
Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak
uwierzyliście.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 4,19

Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.
1 Kor 15, 1-11

EWANGELIA

Łk 5, 1-11

Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam
głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez
nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa,
aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem
Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu;

rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do
jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go,
żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi
nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń
na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon
odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie
ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro
to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci
ich
zaczynały
się
rwać.
Skinęli
więc
na
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z
pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że
się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do
kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich
jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd
ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd,
zostawili wszystko i poszli za Nim.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ WALKI
WSPÓLNOTA CREDO

Każdy uczestnik otrzymuje książkę zawierającą materiały
pomocnicze przygotowane w oparciu o Tradycję Kościoła
oraz praktyczne pytania i ćwiczenia duchowe pozwalające
wprowadzić poznawane treści w praktykę.
PRZYJDŹ I ZAINWESTUJ W SWOJE ŻYCIE DUCHOWE. TO
NAJLEPSZA INWESTYCJA NA TERAZ I NA WIEKI.
*W związku z koniecznością zamówienia książek z Polski,
prosimy osoby zainteresowane udziałem w
Szkole Walki Duchowej o niezwłoczne zgłaszanie się pod
numerem telefonu 07857985097.

O G ŁO S Z E N I A
1. Na przełomie stycznia i lutego odbywa się specjalna
zbiórka na wsparcie katolickiej edukacji w Szkocji.
Dodatkowa taca na końcu Mszy św. będzie zbierana w tę
niedzielę w Katedrze. W St Joseph's dodatkowa taca na ten
cel będzie zbierana w przyszłą niedzielę, 17. lutego.
2. W Szkocji niedzielna składka jest liczona przez świeckie
osoby i wpłacana na konto parafii. Zwykle odbywa się to
Mszy św. Byłbym wdzięczny, gdyby udało się nam znaleźć
kilku wolontariuszy, którzy podjęliby się tego zadania.
Potrzebne są dwie osoby do każdego liczenia; gdybyśmy
mieli 8-10 wolontariuszy, oznaczałoby to pozostanie po
mszy na jakieś 20 minut raz na miesiąc.
3. St. Andrews Community zaprasza do adorowania Pania
Jezusa. Najbardziej potrzebni adorujący na poniższe dni:
Poniedziałki: 3pm
Wtorki: 9am, 10am, 11am, 11pm
Środy: 8am, 10am, 11pm
Czwartki: 11am, 2pm, 4pm
Piątki: 8am, 3pm
Soboty: 12noon, 6pm
Kontakt: adoration@cathedral-abdn.org
Zapisy Online: stmarysadoration.youcanbook.me

Msze św. i INTENCJE mszalne
„W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi”.
Ef 6,10.
Szkoła to miejsce, w którym zdobywamy wiedzę i
umiejętności. We współczesnym świecie chętnie inwestujemy
w edukację. W życiu zawodowym robimy kursy i szkolenia.
Podobnie jest z naszą duszą. W rozwój życia duchowego też
potrzeba zainwestować, tym bardziej, że każdy z nas bierze
udział w walce duchowej, niezależnie od tego, czy jest tego
świadomy, czy nie. Ta walka ciągle się toczy i ma bardzo
realny wpływ na nasze codzienne decyzje.
Zapraszamy Cię do Szkoły Walki Duchowej. Jest to cykl
spotkań teoretyczno-praktycznych wprowadzających w
podstawowe zagadnienia dotyczące walki duchowej.
Cotygodniowe spotkania obejmują:





wspólną modlitwę
konferencję
rozmowy w małych grupach

10.02.2019 NIEDZIELA
0930 Woodside: +Władysława Kajka (10 rocz)
1500 Katedra: Łucja Pełka z okazji 11 urodzin
1930 Woodside: …
15.02.2019 Piątek
1900 Woodside: ...
Po Mszy św. zapraszamy na kółko biblijne.

17.02.2019 NIEDZIELA
0930 Woodside: …
1500 Katedra: Łucja Pełka z okazji 11 urodzin
1930 Woodside: …

PIEŚNI
1. Panie mój, przychodzę dziś,
serce me skruszone przyjm,
skłaniam się
przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż,
miłość mą wyznaję Ci.
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
uwielbiam w Prawdzie Cię,
życie me oddaje Tobie,
uświęć je.
2 .Dotknij Panie moich oczu, abym
przejrzał - abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg, abym
przemówił - uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia
mnie
3. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.
Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.
Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec
nas,
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo
wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę
tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych
niebios bram.
Jak niewierny Tomasz Twych nie
szukam Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i
Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełnisz,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował
Bóg.
4. Chwalę Ciebie Panie /2x
i uwielbiam, /2x
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając Imię Twe./2x
Ref.: Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt./2x

5. Oto ja poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz Panie czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym
Daj mi Twego Ducha
Abym mógł stać się chlebem
Abym stał się winem
Abym gasił Twe pragnienie
Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach
Panie Ty wiesz wszystko
Objaw mi Twe pragnienia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SPOWIEDŹ w jęz. polskim:
1800
0930

Woodside
Woodside

Fr. Tadeusz Turski ( administrator )

01224 484226; 0751556224
stjoseph.abd@btinternet.com
https://stjoseph.rcda.scot/
2 Tanfield Walk, Aberdeen, AB24 4AQ
Wszelkie sprawy KANCELARYJNE załatwiamy po
umówieniu na konkretny termin, lub po Mszy.

Po mszy świętej

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

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

PREZES PCC Maciej Kamiński
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

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

WSPOMÓŻ
Fundusz PCC można wesprzeć :

Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący
nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z
Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać
chciał.
Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz
lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów
brud.
Oczyść mnie Krwią swoją, która
wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

Woodside, St Joseph Church,

Przyjmowanie intencji mszalnych- kontakt z
księdzem. Wolne terminy na stronie
pccaberdeen.co.uk/intencje

Jesteś mą nadzieją, /2x
wiarą, życiem /2x
Daj mi poznać Swoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już./2x

PIĄTEK
SOBOTA

KONTAKTY



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

