OGŁOSZENIA
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE:
Wielki Czwartek – zachęcamy do
uczestnictwa w liturgii w swoich parafiach.
Wielki Piątek – liturgia wielkopiątkowa w
języku polskim w Katedrze o godzinie
19:00.
Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów w
kościele Św. Józefa na Woodside o
godzinie: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Wigilia Paschalna w języku polskim
zostanie odprawiona w St. Nicolas Kirk,
Union Street o godzinie 21:00.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
(21/04) nie będzie Mszy Św. o godz. 19:30.
DROGA
KRZYŻOWA
–
ostatnie
nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostanie
odprawione w najbliższą środę (10/04) o
godzinie 19:00 w Katedrze.
Bardzo potrzebna jest osoba, która będzie
pełnić funkcje zakrystiana podczas polskich
Mszy świętych w kościele Św. Józefa na
Woodside – chętne osoby zapraszamy do
kontaktu.

Dekanalna
Spowiedź
Wiekopostna
odbędzie się w środę 17. kwietnia o godz.
19:00 w Katedrze. Spowiedź również w
języku polskim.
SPOWIEDŹ w języku polskim:
Poniedziałek: 18:00
Woodside
Sobota
10:00
Woodside
Środa
19:30
Mastrick
(Holy Family, 117 Deveron Rd, AB166LZ)
Msze Święte w języku polskim w niedziele:
09:30 – St Joseph’s, Woodside.
15:00 – Katedra
19:30 – St Joseph’s, Woodside

https://pccaberdeen.co.uk/

KONTAKTY
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
Katarzyna 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

Polish Catholic Community

Biuletyn Niedzielny
7. kwietnia 2019

5. niedziela Wielkiego Postu

CREDO – Wspólnota Modlitewna – 7 lat temu
grupa kilku osób, którym na sercu położyła się
ogromna chęć pogłębiania relacji z Bogiem,
powołała do życia wspólnotę modlitewną. Na
przestrzeni czasu wspólnota rozrosła się i
ukształtowała, jako miejsce, w którym spotykają
ludzie na wspólnej modlitwie i katechezie. Stała
się wspólnotą formacyjną i ewangelizującą.
CREDO skupia się na doskonaleniu wiary,
modlitwy i relacji z Bogiem a poprzez różne
aktywności wychodzić do ludzi z nadzieją
Ewangelii. Wspólnota jest formacją otwartą do
której może należeć każdy.
Serdecznie zapraszamy na spotkania i do uczestnictwa w życiu wspólnoty.
Spotkania w poniedziałki o 19.30 w St Marys Cathedral.
*******************************************************************
Kościołem jesteśmy MY – wspólnota
wiernych. To od nas zależy jak nasz Kościół
będzie funkcjonował i tym samym wpływał na
nasze relacje i przezywanie naszej wiary.
Wszystkich którym leży na sercu piękne i
wspólne przeżywanie liturgii Mszy Świętej,
wspólne budowanie i pogłębianie życia
duchowego, zapraszamy do aktywniejszego w
niej uczestnictwa poprzez służby liturgiczne.
W każdej chwili możesz podjąć służbę w
odpowiedniej dla ciebie grupie: ministrantów,
lektorów, szafarzy, kolektorów, kościelnych
lub scholii dla śpiewających lub grających na instrumentach muzycznych. Służba
bliźnim do jakiej powołał nas sam Jezus Chrystus jest najlepszym świadectwem
naszej wiary.
__________________________________________________________________________________
Polish Chaplaincy in Aberdeen is a part of RC Diocese of Aberdeen Charitable Trust a registered
Scottish Charity SC005122

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził
wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali
zdmuchnięci. «Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy.
Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na
pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na
pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie
utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę».
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa,
mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał
Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą
sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga,
opartą na wierze – przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego
cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z
martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to
zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że
już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co
przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w
Chrystusie Jezusie.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Słowo Boże
Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Chwała Tobie, Słowo Boże
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do
Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do
Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W
Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go
na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy
w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po
drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta
stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt
cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź
i odtąd już nie grzesz».

Krzyżu Święty, nade wszystko
drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
rozkoszny owoc nosiło.
Skłoń gałązki, drzewo święte,
ulżyj członkom tak rozpiętym,
odmień teraz oną srogość,
którąś miało z urodzenia,
spuść lekkuchno i cichuchno
ciało Króla Niebieskiego.
Tyś samo było dostojne
nosić światowe Zbawienie,
przez cię przewóz jest naprawion
światu, który był zagubion,
który święta krew polała,
co z Baranka wypływała.
Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam.x2
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to, czego szukałem do
dzisiaj
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy
dzień.
W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam.
Golgoto, Golgoto, Golgoto,
W tej ciszy przebywać wciąż chcę,
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy.
To nie gwoździe Cię przybiły,
Lecz mój grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili,
Lecz mój grzech.
To nie gwoździe Cię trzymały,
Lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało,
Widziałeś mnie.

Golgoto, Golgoto, Golgoto,
Ja widzę Cię, Jezu mój, tam.
Jak wiele masz sińców i ran!
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.
To nie gwoździe Cię przybiły...
Golgoto, Golgoto, Golgoto,
Wspominam tak często ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Gdy przyszłam pod Krzyż z ciężarem swych
win, Uwolnił mnie tam Boży Syn.
Pewnej nocy łzy z oczu mych
otarł dłonią swą Jezus
i powiedział mi: „Nie martw się,
Jam przy boku jest twym.”
Potem spojrzał na grzeszny świat
pogrążony w ciemności,
i zwracając się do mnie,
pełen smutku tak rzekł:
Powiedz ludziom, że kocham ich,
że się o nich wciąż troszczę,
jeśli zeszli już z moich dróg,
powiedz, że szukam ich."(2x)
Gdy na wzgórzu Golgoty
Życie za nich oddałem
To umarłem za wszystkich
Aby każdy mógł żyć
Nie zapomnę tej chwili
Gdy mnie spotkał mój Jezus
Wtedy byłem jak ślepy
On przywrócił mi wzrok.
Powiedz ludziom…
Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił
W czymem zasmucił, albo w czym zawinił.
Jam cię wyzwolił z mocy faraona,
a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.
Jam cię wprowadzi w kraj miodem płynący,
tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.
Jam ciebie szczepił winnico wybrana,
a tyś mnie poił octem swego Pana.
Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie,
a tyś mnie wydał na ubiczowanie.
Jam faraona dał w obłęd bałwanów,
a tyś mnie wydał książętom kapłanów.
Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą.
a tyś mi włócznią bok otworzył srogą.

