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18th Sunday of Ordinary Time, 2nd August 2020
Abundance and generosity are the main
themes of the gospel this Sunday. Jesus fulfils
the physical and the spiritual needs of the
crowd by his gesture of feeding 5 000 people.
Sunday Mass can be booked at any time by
emailing catholic126@gmail.com. Please
include name, address, phone and email. It is
then very easy for us to cut and paste on the appropriate list. If you
do not have email then please phone the Parish Office Monday or
Thursday 10am –12 noon.
We have eight week day Masses where there is plenty of room for
those anxious about crowds or social isolating. The Bishops of
Scotland have at this time lifted the obligation of Sunday Mass.

Date

St Andrew’s

Sunday 2nd August Vigil 5.30pm KO
People of the parish

St Peter’s

St Philip’s

St Theresa’s

9.30am SH People
fo the parish

9.30am KO

11.30am JS

People of the parish

People of the parish

5.30pm SH Ronnie
& Joe Johnston
(wedding anniversary)

11.30am KO
Gerard Hughes

Monday 3rd Aug

9am Mass JS
Jane Jarvis

Tuesday 4th Aug

Wednesday 5th
Aug

9.30am Mass KO

2pm SH

Tom McGowan

Frank Reynolds RIP

9.30am Mass JS

9.30am Mass KO
Lesa Gaffney

Thursday 6th Aug

6.30pm SH

9.30am Mass JS

Jim Gallacher RIP
Friday 7th Aug

9am Mass KO
Jane Jarvis

Saturday 8th Aug

Confession 5-5.20pm
Vigil Mass 5.30pm JS
Friends Intention

Sunday 9th Aug

9.30 am Polish Mass
JS
11.30am People of
the Parish JS

9.30am Mass SH

9.30 am Mass in

11.30am Mass KO

3pm Mass SH

Chapel KO

Jane Jarvis

Hugh Mann Senior

Confession after
Mass

Confession on
request

Of your charity please pray for those who have
died recently:
Jane Jarvis, Frank Rodgers and William Kemp

3pm Mass on Sunday 9th Aug replaces 5.30pm Mass in St Peter’s

Parish Finances
Thanks to all who have handed in envelops, sent cheques by post,
returned offertory income envelops and undertaken internet
banking. It helps very much to pay the bills!
St Andrew’s 19th July £1320.67 26th July £1007.31
St Philip’s 19th July £371.00 26th July £584.00
St Theresa’s 19th July £876.00 26th July £377.00
These figures include income from all sources. Fr Kenneth
Thanks to the Church Cleaning team in St Andrew’s of Jeanette,
Margaret, Ellen and Jean. After many years they have retired. Thank
you so much for all the cleaning that has been done over many years.
Any St Andrew’s parishioner interested in becoming a church
cleaner? Please speak to Fr Kenneth or email
catholic126@gmail.com.
On behalf of my family and self can I please thank you all the very
kind people for their thoughts, prayers and cards which I received
for Tommy and myself. Holy Mass will be offered for the intentions
of all. Rita McGowan.

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

Drodzy, powrót Ksiedza Piotra do Szkocji jest planowany na ok 15 sierpnia. W tym czasie nasz Ksiadz
będzie miał miesiąc obowiązkowej rehabilitacji. 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.
Wszelkie informacje i pilne sprawy prosimy kierować na emaile: katolicylivingston@gmail.com lub
katolicyedynburg@gmail.com

W dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani zostawiać swoje dane osobowe przed każda Mszą Świętą by
umożliwić pracę służbom śledzącym ogniska Covid-19. W Świątyni St Andrews zmieści sie obecnie
tylko 47 domostw, wiec prosimy o rezerwacje miejsca pod adresem: zostawznak2020@gmail.com

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, ze Jezus, dowiedziawszy się o śmierci Jana
Chrzciciela, udaje się w miejsce odludne. Tam właśnie ma miejsce rozmnożenie
chleba - jedyny cud opisany we wszystkich czterech Ewangeliach. Jest on oczywistym
nawiązaniem do wydarzeń z Księgi Wyjścia, gdzie Izraelici korzystając z owoców
Bożej łaski, jedli na pustyni mannę. To, że Nauczyciel wiedziony miłosierdziem wobec
słuchających Go, przyjmuje rolę gospodarza i podejmuję troskę o ich wyżywienie, to
w ówczesnych realiach rzecz wyjątkowa. Jezus, mówiąc to Wy dajcie im jeść,
pokazuje uczniom, że pamięta także i o materialnych potrzebach oraz uczy ich
samodzielności i troski o wspólnoty chrześcijańskie, których liderami staną się oni w
przyszłości. Ta propozycja Jezusa jest dla uczniów początkowo niezrozumiała. Cud,
do którego nie może dojść bez pełnego posłuszeństwa słowom Mistrza, jest
koniecznością. By nakarmić tak duży tłum, potrzeba byłoby kwoty stanowiącej
równowartość ośmiomiesięcznych zarobków, a i zakup tak dużej ilości żywności na
jednym wiejskim targowisku był niemożliwy. Jezus, wygłaszając błogosławieństwo,
stawia się tu w roli głowy rodziny, uczniowie stają się pośrednikami pomiędzy Nim, a
tłumem, a sam tłum reprezentuje całą wspólnotę Izraela zgromadzoną wokół Jezusa.
W obrazie dwunastu napełnionych ułomkami koszy można więc doszukiwać się nie
tylko wyrazu mocy Jezusa, ale i symbolu dwunastu plemion Izraela. Duża, licząca
łącznie z kobietami i dziećmi prawdopodobnie ponad dziesięć tysięcy osób, grupa
słuchaczy jest tu wyraźnym dowodem na szeroki społeczny odbiór nauki Jezusa.
Znający realia ówczesnej Palestyny czytelnik rozumiał i to, że ludzie ci nie mogli
pochodzić z jednej miejscowości, bo tak dużych osad w Galilei nie było, i to, że

stanowił on spory odsetek populacji Palestyny liczącej wówczas około pół miliona
osób. To wydarzenie zapowiadające i Eucharystię, i ucztę eschatologiczną może być
rozpatrywane w trzech wymiarach: naturalnym – samego rozmnożenia, moralnym –
troski o los innych i społecznym – integrującym uczestników.
Komentarze zostały przygotowane przez Macieja Stanisława Siekierskiego
Źródło: http://mateusz.pl/czytania/2020/20200802.html

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

Patron dnia
Święty Euzebiusz z Vercelli, biskup

Euzebiusz urodził się około 283 r. na
Sycylii. Jako chłopiec przeniósł się do
Rzymu, gdzie poświęcił się stanowi
duchownemu. Papież św. Juliusz I
(337-352) wysłał go do Vercelli,
udzielając mu święceń kapłańskich,
potem udzielił mu sakry biskupiej.
Euzebiusz był pierwszym biskupem
Vercelli. Św. Maksym (+ 367), biskup
Turynu, który był współczesny
Euzebiuszowi, oddaje mu najwyższe
pochwały.
Jego diecezja była wtedy w większości
jeszcze pogańska. Młody biskup
skorzystał ze swobód, jakie Kościół
otrzymał
po
trzech
wiekach
prześladowań, I z całym zapałem
głosił niestrudzenie słowo Boże,
stawiał
kościoły
I
sprowadzał
kapłanów. Ze swymi kapłanami
prowadził życie wspólne – vita
communis, na wzór zakonnego.
Gromadził przy sobie młodych ludzi,
by ich formować I zaprawiać do

przyszłej pracy duszpasterskiej, na pół misyjnej. Spod jego ręki
wyszli w ten sposób: św. Honorat, jego następca; św. Gaudencjusz,
pierwszy biskup Nowary; św. Eksuperancjusz, pierwszy biskup
Tortony; św. Eustazjusz, pierwszy biskup Aosty; św. Eulogiusz,
pierwszy
biskup
Ivrei.
Św. Ambroży (+ 397), biskup pobliskiego Mediolanu, przekazał, że
Euzebiusz założył w Vercelli pierwszy w Europie klasztor. Miał
założyć także klasztor żeński przy udziale swojej siostry, św. Euzebii,
co w owych czasach było zupełną nowością na Zachodzie.
Kiedy potępiona została nauka Ariusza, papież św. Liberiusz I wysłał
do Euzebiusza odręczny list. Chwalił w nim gorliwość swojego kolegi
z lat młodzieńczych w Rzymie I prosił go, by przyłączył się do
delegacji papieskiej, jaka udawała się do Konstantynopola. Miała
ona nakłonić cesarza, aby nie popierał nauki Ariusza. Euzebiusz w
osobnym liście podziękował papieżowi za okazane zaufanie, ale
odpisał, że okoliczności nie pozwalają mu spełnić jego życzenia.
Cesarz ariański zgodził się na zwołanie synodu do Mediolanu, ale
korzystając z okazji, że większość wśród zebranych biskupów była
ariańska, potępił na nim biskupów prawowiernych. Na stolicę
mediolańską wprowadzono po św. Dionizym ariańskiego biskupa,
Auksencjusza. Daremne były wysiłki Euzebiusza, by nakłonić
zebranych hierarchów do wierności uchwałom soboru w Nicei (325)
I zarządzeniom papieża. Został zakrzyczany (355). Ponadto na
synodzie ustanowiono karne sankcje przeciwko biskupom
prawowiernym. Dosięgły one także Euzebiusza. Został karnie
deponowany, wyłączony z Kościoła jako heretyk I skazany na
wygnanie
do
Scytopolis
w
Palestynie.
Biskup-tułacz nie załamał się: pisał listy do swoich wiernych, by
wytrwali w prawowitej wierze. Przez swoich diakonów, Syrusa I
Wiktorynusa, wysyłał listy także do sąsiednich miast: Nowary, Ivrei I
Tortony. Po śmierci cesarza Konstancjusza objął rządy Julian
Apostata (361-363), który pozwolił Euzebiuszowi powrócić do
diecezji. Po drodze zwiedził ważniejsze ośrodki na Wschodzie, by
zdać papieżowi relację. Do Rzymu przybył w 363 roku. W drodze do
Vercelli nawiedził wiele stolic biskupich, by ich pasterzy umocnić w
wierze. Dla tej zapewne racji św. Hieronim pisze, że Euzebiusz
“zmienił skalaną szatę Włoch”. Zaraz po powrocie do Vercelli zwołał
synod
diecezjalny
dla
utwierdzenia
prawowierności.
Po śmierci Juliana Apostaty (+ 363) panowanie objęli Walentynian I
(364-375) I Walens (364-378). Ten ostatni pod wpływem swojej
matki, Justyny, zaciekłej arianki, rozpoczął na nowo prześladowanie
wiary. Św. Hilary I wielu innych biskupów zostało skazanych na
wygnanie. Stolice na nowo objęli biskupi ariańscy. Euzebiusz
daremnie interweniował w ich obronie. Sterany trudami, zmarł 1
sierpnia 371 r. Został pochowany w bazylice, którą sam wystawił.
Jego kult szybko rozprzestrzenił się w Italii I Galii. Św. Grzegorz z

Tours (+ 594) wyraża się o nim z największą czcią. Przechowywał
też
w
swojej
kaplicy
część
jego
relikwii.
Euzebiusz zostawił po sobie kilka
pism. Wśród nich tłumaczenie na
język łaciński z języka greckiego
komentarza do Psalmów Euzebiusza
z Cezarei. Z licznych listów zachowały
się tylko trzy, wśród nich – do cesarza
Konstansa. Zachował się również jego
traktat o Trójcy Świętej, w którym w
formie dialogu została podana nauka
chrześcijańska o tej tajemnicy
przeciwko arianom. Dla wielu cierpień,
jakie poniósł dla Chrystusa, diecezja w
Vercelli czci go jako męczennika. Na
prośbę biskupów okręgu papież Jan
XXIII ogłosił św. Euzebiusza patronem
diecezji
przedalpejskich

(1961).

W ikonografii Święty przedstawiany jest jako biskup w szatach
pontyfikalnych, czasami jako wygnaniec. Jego atrybutem jest księga.

Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-02a.php3

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej:
https://www.vaticannews.va/pl/podcast/-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawlaii.html

na ktorej znajdziecie: „Ziarna słowa” to cykl krótkich audycji
prezentujących nauczanie Jana Pawła II. Radio Watykan
przygotowało je z myślą o 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka.
Każdego dnia w dzienniku Radia Watykańskiego pojawiać się będą
fragmenty wystąpień Jana Pawła II z jego pielgrzymek do Ojczyzny.

