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16th Sunday of Ordinary Time, 19th July 2020
It is great that we are getting to celebrate Mass again as our churches start to
open more fully. Please be patient.
Our system is to open new lists every
Monday for the following week. Please
email if you can because it is easier to
administer. We shall endeavour to give
priority to people who did not make the
list the week before.
This is quite a task to administer as we
have nearer 200 places to allocate over four
centres. We shall continue to monitor the situation. All public health
procedures need to be adhered to. Social distancing of two metre, wearing a
facemask in the church and abiding by hand hygiene requirements. Please
note there are no toilet facilities in any of our churches. Mass itself will be
more like week day Mass. No singing, No Gloria or Creed, no second reading,
no sign of peace or holy water. Communion will distributed only on the hand
and at the end of Mass as people will leave by the exit door. If you are saying
hello and greetings friends outside the church please keep the social distance.
There will be baskets available as you leave for the collection if you have not
already moved to online giving. These regulations will change frequently over
the next weeks so please continue to read the newsletter to keep up. Weekday
Mass sign in at the back of the church.
The Bishops have lifted the obligation of Sunday Mass at this time.

Date
Date
Sun 19th July
Sun 19th July

Fr Kenneth
Fr Simon
Fr John
Fr Kenneth
Fr Simon
Fr John
People of the parish People of the parish People of the parish
People of the parish People of the parish People of the parish

Mon 20th July
Mon 20th July
Tues 21st July
Tues 21st July

Jonathon Martin

Wed 22nd July
Wed 22nd July

Thurs 23rd July
Thurs 23rd July
Fri 24th July
Fri 24th July
Sat 25th July
Sat 25th July
Sun 26th July
Sun 26th July

Theresa Cook
Theresa Cook
People of the parish
People of the parish

9.30 am
9.30 am
Donor’s Intention
Donor’s Intention

People of the parish
People of the parish

3pm People of the
3pm People of the
parish
parish
Of
your charity please pray for those who have
died recently:
Bill McBride, Tommy McGowan, Linda Boyle

Date

St Andrew’s

St Peter’s

St Philip’s

Monday 20th July
Tuesday 21st July

St Theresa’s
9am Mass JS

9.30am Mass KO

2 –3.30pm

9.30am Mass JS

Private Prayer
Wednesday 22nd
July

9.30am Mass KO

Thursday 23rd July

9.30am Mass JS

Friday 24th July

6 –7.30pm

9am Mass KO

Private prayer
Saturday 25th July
Confession 5-5.20pm
Vigil Mass 5.30pm JS
Sunday 26th July

9.30 am Polish Mass JS 9.30am Mass SH
11.30am English Mass
JS

9.30 am Mass in

3pm Outdoor Mass Chapel KO
SH
Confession on
request

11.30am Mass in
Church KO
Confession after
Mass

The times of Masses will constantly change over these
weeks. Please note the 3pm Outdoor Mass in St Peter’s
replaces the 5.30pm.
Fr Simon writes from his few days of rest:
Thank you to those who have recently handed in Collection
Envelopes and Donations. A total of £1935 has been banked
of monies received over the past month.

St. Peter's will be open on Tuesday and Thursday next
week for private prayer but not on Saturday (25th July).
Confession is available throughout the week on request
but must be celebrated OUTDOORS. For Mass on Sunday
26th July at 3.00pm please bring an umbrella ... just in
case!

DRODZY, DLA NASZEGO WSPÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA, PROSIMY O BACZNE OBSEROWANIE NOWYCH WYTYCZNYCH
I STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ.

Pozdrowienia od naszego duszpasterza - ks. Piotra, który w czasie wizyty w Polsce został hospitalizowany od piątku
10.07.2020. Po szpitalu będzie miał miesiąc obowiązkowej rehabilitacji. Ks. Piotr planuje powrót do Szkocji na ok 15
sierpnia
2020
roku,
a
wszelkie
informacje
i
pilne
sprawy prosi,
by
kierować
na
emaile: katolicylivingston@gmail.com, katolicyedynburg@gmail.com Ks. Piotr prosi też, by nie dzwonić i nie pisać do
niego, ale dziękuje za każdą modlitwę za jego zdrowie. On sam zapewnia o codziennej modlitwie za nas.

Dzisiejsza ewangelia daje nam do rozważenia aż trzy ilustracje tego, czym właściwie jest Królestwo Boże.
Pierwszy z obrazów opowiada o człowieku, który zasiał dobre nasienie, zagłuszone przez chwast. Prawdopodobnie
Jezus, mówiąc o chwaście, miał na myśli życicę, której ziarna są bardzo podobne do ziaren pszenicy. Również w fazie
wzrostu nie sposób rozróżnić jednej rośliny od drugiej. Dopiero kłosy pszenicy, które pojawiają się bezpośrednio przed
żniwami, demaskują chwast. Użyte w tekście oryginalnym słowo zizanion (gr.) jest odpowiednikiem hebrajskiego zonin,
określającego chwast i nawiązuje do innego hebrajskiego słowa zona, czyli nierządnica. Jedna z możliwych interpretacji
tego fragmentu opiera się właśnie na przytoczonym chwilę wcześniej podobieństwie. Chwastem w oczach Bożych jest
każda nasza niewierność, którą próbujemy zakamuflować, i która do momentu wydania owoców niczym nie różni się od
właściwego postępowania.
Kolejny obraz stanowi ziarnko gorczycy, z którego rozwija się wielki krzew będący schronieniem dla ptaków. W szerokości geograficznej Jezusa gorczyca sięgać może aż trzech metrów wysokości! Podobnie jest z Królestwem Bożym. Wyrasta ono na nieproporcjonalnie wielkie w porównaniu do swoich skromnych początków (por. 1 Kor 1,27). Nie wybiera
więc Królestwa Bożego ten, kto wzgardza tym, co małe.
Trzeci obraz, jakim posługuje się dzisiaj Jezus, stanowi zaczyn. Jest on o tyle kłopotliwy w interpretacji, że zaczyn kojarzono wówczas raczej negatywnie (por. Mk 8,15). Na co więc może wskazywać on w tej perykopie? Ważne w tym
kontekście będzie dokładniejsze spojrzenie na trzy miary mąki użyte tutaj przez kobietę. W innych miejscach w Piśmie
Świętym trzy miary najczystszej mąki, czyli jedna efa, miały związek z ofiarą składaną dla Pana (por. Rdz 18,6; Sdz 6,19; 1
Sm 1,24). W omawianym fragmencie ewangelii trochę kwasu zakwasza całe ciasto. Jest więc coś, co zupełnie przemienia
spojrzenie na ofiarę składaną Bogu. Wiele wskazuje na to, że wspomnianym kwasem może być tu sam Chrystus, który
uosabia Królestwo Boże. Zmienia dotychczasowe pojęcie ofiarowania się Bogu, stając się chlebem, bo właśnie tym staje
się wypieczone zakwaszone ciasto. Zdaniem biblistów z jednej efy zakwaszonej mąki można było wypiec aż sto chlebów.
To pokazuje nam, że każdy może nakarmić się Chrystusem. Każdy może mieć udział w Królestwie Bożym, którego bramą
jest sam Jezus.
Komentarze zostały przygotowane przez Piotra Lipca kleryka III roku WMSD

W tym czasie, kiedy nasz pariafialny tygonik rozpowszechniany jest tylko drogą elektroniczną,
warto skorzystać z dodatkowego miejsca w gazetce by dzielić się różnymi ciekawostkami.

Patronką dnia dzisiejszego jest
poczytajmy.

Święta Makryna Młodsza, myślę, że nie wielu z nas slyszło o tej świetej więc

Życiorys św. Makryny Młodszej
Święta Makryna urodziła się około 327 roku w Cezarei Kapadockiej (Turcja). Po śmierci swego narzeczonego zajęła się
wychowywaniem młodszego rodzeństwa. Spośród dziewięciorga rodzeństwa trzech braci zostało świętymi: Bazyli Wielki,
Piotr – biskup Sebasty i Grzegorz – biskup Nyssy. Makryna prowadziła z domownikami życie na pół klasztorne.
Zmarła 19 lipca 379 roku. Do Martyrologium Romanum została wpisana dopiero w XVI wieku. Grzegorz z Nyssy przekazał
nam o niej wspomnienie w Życiu św. Makryny oraz w Dialogu z siostrą Makryną o duszy i zmartwychwstaniu. Pierwszy
z tych utworów stoi na pograniczu hagiografii i literatury duchowej. Prawdziwą perłą jest w nim modlitwa Makryny
na łożu śmierci, o której Piotr Skarga powiedział: Pięknej tej modlitwy nauczym się na pamięć; matki rozkażcie córkom,
aby ją umiały.
W ikonografii święta Makryna przedstawiana jest w ciemnych szatach mniszki, z rękoma modlitewnie złożonymi
na piersiach.

Modlitwa św. Makryny Młodszej na łożu śmierci
Panie, Tyś nas wyzwolił od strachu przed śmiercią
i Tyś nam życia doczesnego koniec uczynił życia wiecznego początkiem.
Ty każesz ciału spocząć snem na chwilę i Ty je zbudzisz,
kiedy w dniu ostatnim zabrzmi głos trąby.
Co w nas jest ziemią, którąś własną ręką, Panie, kształtował,
znów ziemi powierzasz na przechowanie i kiedyś od niej zażądasz z powrotem.
Co w nas śmiertelne jest i bez uroku, przemienisz łaską w nieśmiertelne piękno.
Ty nas wyrwałeś z przekleństwa i grzechu, stając się za nas i jednym i drugim.
Tyś zdeptał głowę smoka, który w paszczy swej trzymał ludzi zgubionych ogromem nieposłuszeństwa. Tyś bramy piekła
rozwalił, Tyś złamał przemoc szatana, co nad śmiercią władał,
I Ty nam Panie, otworzyłeś drogę do zmartwychwstania.
Tym, co przed Tobą czoła ze czcią chylą,
dałeś znak Krzyża jak sztandar zwycięstwa,
abyśmy przezeń starli przeciwnika i zapewnili sobie życie wieczne.
Boże przedwieczny! Do Ciebie od łona matki należę
i Ciebie dusza ma umiłowała ze wszystkiej siły.
Ciało i duszę Tobie poświęciłam od lat dziecięcych aż po dzień dzisiejszy.
Niech stanie przy mnie Twój Anioł światłości,
niechaj mnie poprowadzi na miejsce spoczynku,
do wód pokoju, na ojców świętych łono.
Tyś miecz ognisty połamał i łotra, co razem z Tobą przybity do krzyża
o miłosierdzie błagał Cię pokornie, wwiodłeś do Raju –
pomnij i na mnie, Panie, w Twym królestwie, bom i ja z Tobą jest ukrzyżowana,
a ciało moje przebite gwoździami bojaźni Twojej, drżenia i trwogi przed sądami Twymi.
Niech mnie straszliwa otchłań nie oddziela od Twych wybrańców.
Niech mi zazdrośnik drogi nie zagradza.
Niech moje grzechy przed Twymi oczyma nie staną. Panie!
Jeślim przez słabość natury zbłądziła, jeślim zgrzeszyła myślą, mową, czynem,
przebacz mi, który masz moc odpuszczania grzechów na ziemi,
bym dostąpiła u Ciebie ochłody, a wyzwoliwszy się z ciężaru ciała
przed oblicznością Twoją stanąć mogła bez jednej plamy na duszy mej licu.
Niechaj mą duszę bez zmazy i skazy ręce Twe przyjmą
jak wonność kadzidła przed Twym obliczem.

Modlitwa do św. Makryny Młodszej
Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Makryny, wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali
w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Źródło: https://imiona.net.pl/makryna-mlodsza/

