OGŁOSZENIA

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

Msze św. niedzielne w języku polskim:
09:30 – Katedra
15:00 – Katedra
19:30 – St Joseph’s Woodside
Msza św. w języku polskim w piątki o godz.
19:00 (w pierwsze piątki miesiąca Msza w
języku angielskim).
Spowiedź w języku polskim:
Środa – od 19:30 do 20:00 – Holy Family.
Piątek – od 18:00 do 19:00 – St Joseph’s.
Sobota – od 10:00 do 10:30 – St Joseph’s.

Biuletyn Niedzielny
9. czerwca 2019

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

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

*************************************
Zapraszamy do udziału w Diecezjalnej
Pieszej Pielgrzymce do opactwa w
Pluscarden. Dołącz do grupy Uplifting Walks
oraz pielgrzymów z całej diecezji w niedzielę
30. czerwca. Do wyboru są dwie opcje: pełna
o długości ok. 14 kilometrów oraz krótsza,
licząca ok. 5 kilometrów. Dłuższa trasa
rozpoczyna się przy klasztorze Sióstr
Dominikanek (Abbey Street, IV30 1DA)
punktualnie o 9:30 i prowadzi głównie przez
lasy i wśród pól. Krótsza trasa rozpoczyna się
na parkingu leśnym Torrieston Walks (IV30
8UD) przy drodze z Elgin do opactwa, ok.
godz. 12:30 (po przybyciu głównej grupy
pielgrzymów). Transport powrotny do Elgin
po zakończeniu pielgrzymki może być
zorganizowany niskim kosztem. Więcej
szczegółów (w języku angielskim) oraz
obowiązkowa rejestracja na stronie diecezji
www.rcda.scot lub pod adresem email
sabrina@rcda.scot

Polish Catholic Community

Polish Catholic Community
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

https://pccaberdeen.co.uk/

Sekwencja:
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

__________________________________________________________________________________
Polish Chaplaincy in Aberdeen is a part of RC Diocese of Aberdeen Charitable Trust a registered
Scottish Charity SC005122

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w
Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym
języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie
są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? –
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu
i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i
przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich
głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

1. Duchu Święty przyjdź. /x2
Niech wiara zagości,
Nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas

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.

2. Duchu Święty, Stworzycielu
ożywiaj moją modlitwę,
ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca.
Duchu Święty, Stworzycielu
otwieraj moje oczy, by widziały
otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby
czuło.
Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź.

Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

PSALM RESPONSORYJNY

Jak spragniona ziemia rosy dusza ma
Tylko Ty możesz wypełnić serca głód, serca głód.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie
według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś
nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was
mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma
życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do
życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc,
bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli
według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć
popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w
bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba,
Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi
Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a
współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć
udział w chwale.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, alleluja, alleluja.

3. Wzywam Cię, Duchu przyjdź
Czekam wciąż byś dotknął nas
Wołam Cię Panie przyjdź
Jezu Zbawco do dzieci Twych
Głębio mórz, potęgo gór
Boże mój
nie mogę bez Twej miłości żyć
nie chcę bez Ciebie żyć!
4. 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.
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.

5. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa.
Duch Twój Święty niech dotknie nas.
6. Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc,
rozpal ognia żar.
Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc,
rozpal ognia żar.
Dziś przenikaj nas
tchnieniem mocy swej,
bądź nam światłem dnia
i nadzieją serc.

