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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

POST
MODLITWA
JAŁMUŻNA
Obraz pustyni nieustannie powraca u początku Wielkiego Postu. Tym, który wychodzi na miejsce próby jest sam Bóg
w Jezusie Chrystusie. Swoją walką zaprasza nas to podjęcia wyzwania, którego stawką jest życie.
Głód, który poczuł Jezus ma dla nas znaczenie, bo w nim zbierają się wszystkie nasze niezaspokojone „głody” i
pragnienia. Począwszy od pragnień materialnych, aż do tych najbardziej wzniosłych. Żyjemy w świecie, który bardzo
rozbudza pragnienia serca. Wszechobecna reklama sycąca wzrok, często z podtekstem erotycznym, aby rozbudzić
pragnienia zmysłowe. Inny rodzaj głodu to ten emocjonalny, który wręcz krzyczy w sercu człowieka o poczucie miłości
i akceptacji. Także głód intelektualny i duchowy… można by dużo wymieniać, ale podsumujmy: człowiek jest istotą z
wielkimi pragnieniami, istotą nieustannie głodną „czegoś więcej”.
Zaspokojenie wszystkich pragnień ludzkich nie jest jednak gwarancją szczęścia i nie zawsze prowadzi do pełni życia.
Dlatego Jezus wchodzi w to ludzkie doświadczenie głodu i pokazuje w jaki sposób realizować je tak, aby było
życiodajne. Na pustyni walczą bowiem przeciwko sobie dwie wizje zaspokajania ludzkiego głodu i ludzkich pragnień:
ta która daje życie i ta która prowadzi do śmierci.
Demon wprowadza Jezusa w trzy pokusy, które mają pewien wspólny element. Wszystkie one są skierowanie na
zaspokojenie bezpośrednie głodnego serca: chleb, władza i sukces. Choć pozornie pokusy zaspokoiłyby głód i
potrzeby Jezusowego serca, Pan jednak nie podejmuje żadnej z nich. Wręcz przeciwnie: w sposób niezrozumiały
wypiera się tego, czego potrzebuje dla siebie i dla swojej misji. Robi to, ponieważ w pokusach tych ukryte jest
kłamstwo o człowieku! Demon łudzi Jezusa do zaspokojenia głodu, ale tym samym chce wprowadzić go w logikę życia
dla siebie, w logikę egoizmu.
Prawda o człowieku jest tymczasem zgoła inna. Człowiek nie został stworzony po to, aby potwierdzać siebie, aby
służyć sobie, aby żyć dla siebie i promować siebie. Człowiek został stworzony do miłości! To ona pozwala mu wyjść
poza siebie, poza horyzont własnego, ciasnego „ja” i odnaleźć pełnię życia w miłosnej relacji. Jezus zapiera się tego
zaspokajania siebie. Po ludzku jest naiwny i przegrywa, ale w ostateczności zwycięża i wyzwala każdego z nas z tego
przekleństwa życia dla siebie.
Jego zwycięstwo jest nie jest ludzkim heroizmem, ale zwycięstwem dzięki mocy wiary. Po grzechu nasze patrzenie jest
skrzywione, nastawione na egoistyczne potwierdzenie siebie i dlatego potrzeba mocy wiary, aby wyjść poza to co
wydaje się logiczne i korzystne. Tylko oparci na takiej wierze (o tym mówi też pierwsze i drugie czytanie), możemy
wchodzić w wielkopostną walkę. A świadomi zwycięstwa Jezusa możemy nasze wyrzeczenia przeżywać prawdziwie po
chrześcijańsku: nie jako potwierdzanie własnego heroizmu, ale jako okazję do wyjścia poza to co doraźne, jako okazję
do wyjścia poza siebie. Wówczas z Panem odnajdziemy życie.

http://korynt.net/?p=2219

SŁOWO ŻYCIA
PIERWSZE CZYTANIE

Pwt 26, 4-10

Wyznanie wiary ludu wybranego

Mojżesz powiedział do ludu:
«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go
przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas
wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego:
„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu,
przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł
w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami
obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty
przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców
naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą
nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas
Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem
wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził
nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko
i miód.
Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi,
którą dałeś mi, Panie”.
Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz
pokłon Panu, Bogu swemu».

PSALM RESPONSORYJNY.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 10, 8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Bracia:
Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na
twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary,
którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że
Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg
Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo
sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a
wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi
Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie
zawstydzony».
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem.
Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe
bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem
«każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie
zbawiony».

Mt 4, 4b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b)

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę».

EWANGELIA

Łk 4, 1-13
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez
owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu
wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu
kamieniowi, żeby stał się chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie
samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu
w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do
Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu
zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon,
wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił
od Niego do czasu.

G ŁO S Z E N I A
1. Msze stacyjne. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek
na terenie diecezji odbywają się msze celebrowane (w języku
angielskim) w różnych parafiach Aberdeen. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
Jest możliwość spowiedzi oraz przeżycia drogi krzyżowej.
Program:
18:00-19:00
Spowiedź
18:30-19:00
Droga Krzyżowa
19:00-20:00
Msza Święta
Daty:
• 15 marzec – St Francis of Assisi, Mannofield
• 22 marca – Sacred Heart, Torry
• 29 marca – St.Columba’s, Bridge of Don
• 5 kwietnia - Our Lady of Aberdeen, Kincorth
• 12 kwietnia – St.Joseph’s, Woodside
2. Duchowa adopcja dziecka poczętego.
Nadszedł ten czas w roku, kiedy podejmujemy modlitwę za
tych najmniejszych i najsłabszych. Jest to modlitwa w intencji
dziecka zagrożonego aborcją i jego rodziców. Trwa dziewięć
miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej
tajemnicy różańcowej, specjalnej modlitwy oraz dowolnym
postanowieniu.
Datę zaprzysiężenia potwierdzimy wkrótce.

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

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.

3. Trwa akcja 40 dni życia.
Zapisy na stronie
https://40daysforlife.com/local-campaigns/aberdeen/

Msze św. i INTENCJE mszalne
10.03.2019 NIEDZIELA
4. 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.

5. Szkoła walki duchowej
„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

0930 Woodside: +Ludwik Nosal (12 rocz)
1500 Katedra: Craig Bloomer – msza dziękczynna z okazji
urodzin
1930 Woodside: …
15.03.2019 Piątek
1800 Msza stacyjna
17.03.2019 NIEDZIELA
0930 Woodside: ++Józef i Katarzyna Zenichowscy
1500 Katedra: O błogosławieństwo i łaskę Bożą dla Julii.
(11 urodz) i Alexandra (7 urodz) Ostowicz
1930 Woodside: …

PIEŚNI
1. O Panie, Tyś moim pasterzem,
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie
wiedziesz,
Prostymi ścieżkami prowadzisz.
Ref. Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego. (2x)
Choć idę przez ciemną dolinę,
Niczego nie muszę się trwożyć,
Bo pasterz mój zawsze jest przy
mnie,
W obronie mej stanąć gotowy.
Ref. Pasterzem moim jest Pan...
2. Ofiaruję Panie Ci cały mój świat,
całe me życie,
Ofiaruję to, co mam, więcej już
Panie, dać nie umiem,
Weź o Panie, duszę mą, weź o Panie
serce me,
Weź o Panie wszystko co mam
Przecież Panie ja kocham Cię.
3. W kruszynie chleba Panie jesteś
schowany wielki, Ty Pan,
przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować siebie nam
W tych kroplach wina Twoja krew
przelana za nas, Panie mój,
tak wiele jej na krzyżu było,
by odkupić nas od win
Ty Panie miłością jesteś,
Ty Panie kochasz nas
i proszę ciebie by tak było
wciąż, przez wiele lat
przez wiele lat

twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na
Twoje piękno.
5. Jest na świecie miłość,
której imię srebrzystym promieniem
objęło ziemię.
Gdy Ci będzie smutno, imię to
wypowiedz,
a przy tobie Ona zjawi się.
Ref.: Matka z radością poda dłoń,
gdy powiesz: "Mario, w Tobie ufność
mam.
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w
oczach łzy, Pragnę z Tobą być, Ty
dodaj sił."
Jest w Niej tyle ciepła, a w spojrzeniu
Jej
dobroć i troska Matczyna gości.
Otwórz serce swoje, schowaj Ją
głęboko
i jak dziecko powiedz: "Kocham Cię".
6. Najświętsze serce Boże,
Poświęcamy Ci
Naszą ojczyznę, miasta i wioski,
Nasze rodziny i nas samych.
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje!
(całość 3x)
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SPOWIEDŹ w jęz. polskim:
PIĄTEK
SOBOTA

1800
0930

Woodside
Woodside

Po mszy świętej

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

Woodside, St Joseph’s Church,
01224 484226
stjoseph.abd@rcda.scot
https://stjoseph.rcda.scot/
2 Tanfield Walk, Aberdeen, AB24 4AQ

ks. Tadeusz Turski (proboszcz)
tad@rcda.scot
ks. Rafał Szweda (wikariusz)
raf@rcda.scot
Wszelkie sprawy KANCELARYJNE załatwiamy po
umówieniu na konkretny termin lub po Mszy.
Przyjmowanie intencji mszalnych- kontakt z
księdzem. Wolne terminy na stronie
pccaberdeen.co.uk/intencje

PREZES PCC
Maciej Kamiński
mk@pccaberdeen.co.uk
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
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

W kruszynie chleba Panie jesteś
schowany wielki, Ty Pan,
przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować siebie nam
Ty Panie miłością jesteś,
Ty Panie kochasz nas
i proszę ciebie by tak było
wciąż, przez wiele lat
przez wiele lat

4. Jesteśmy piękni Twoim pięknem
Panie. x 2
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno
Twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno

KONTAKTY

WSPOMÓŻ
Fundusz PCC można wesprzeć :
•

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

KOPERTA podpisana:
Polish Catholic Community

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

