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19th Sunday of Ordinary Time,
9th August 2020
The gospel this week is the one that
Pope Francis used at the start of the
pandemic. He reminded us to have
faith and trust in God. Each week we
experience new challenges and set
backs. Let us continue to put our
lives in the hands of the Lord to guide
and protect us at this time.
We are continually blessed to be able to have 15 masses in
the week. Please sign in for Sunday ones by emailing on
catholic126@gmail.com. Only phone on Mondays and
Thursdays 10 am –12 noon if you do not have email. You
could ask a grandchild, friend or neighbour to email on
your behalf. Week day Masses only require signing in at the
back of the church.
Best wishes to all our school communities as they return next week.
We wish them every blessing as they get underway again.

May the Lord protect and guide us at this time

Date

St Andrew’s

St Peter’s

St Philip’s

St Theresa’s

Sunday 9th August

Vigil 5.30pm JS

9.30am Mass SH

9.30am Mass KO

11.30am Mass KO

Friends Intention

People of the
parish

Hugh Mann Senior

People of the parish

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

3pm Mass SH
Barry Addison

Monday 10th Aug
Tuesday 11th Aug

Wednesday 12th
Aug

9 am Mass JS
9.30am Mass JS

2pm Mass SH

9.30am Mass KO

Jim Keast

Billy Kemp

6.30pm Mass SH

9.30am JS

Bill McBride

Billy Kemp

9.30am KO
Funeral Andrew

Thursday 13th Aug

Friday 14th Aug
Saturday 15th Aug

9am Mass KO
Confession 5 –
5.20pm
Vigil Mass 5.30pm
KO
Thanksgiving for

Sunday 16th Aug

9.30am Polish Mass 9.30 am Mass SH
PK
3pm Mass SH
11.30 am People of
the Parish KO

9.30 am Mass in
Chapel JS
Confession on
request

11.30 am Mass Js
Confession after
Mass

Of
your charity please pray for the repose of the soul of:
John Currie and Andrew Graham

Fr John Semnanke
All being well Fr John hopes to return to Ghana at the beginning of
September. We thank him for all his good work in our communities over
the last two years.

Tuesday 11am - Funeral Mass for JOHN CURRIE

From donations to St. Peter's over the past 4 weeks £1,625.52 has been
banked. £169.87 of this will be sent to SCIAF from Wee Boxes handed in
so far. Thank you everyone for all your gifts!

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 adres
mejlowy: 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 o niezwykłym spotkaniu do jakiego doszło na wodach
Jeziora Galilejskiego. Jezus po wodzie przyszedł do apostołów, którzy z trudem
próbowali przepłynąć jezioro. Najpierw były lęk i zaskoczenie. Nikt nie spodziewał się
zobaczyć Jezusa w środku nocy na jeziorze. Kiedy dał się rozpoznać, Piotr postanowił
wyjść Mistrzowi naprzeciw. Zdawał sobie sprawę, że jego ludzkie pragnienie, to za
mało, aby odbyć spacer po wodzie. Dlatego poprosił Jezusa o pozwolenie na realizację
tak ryzykownego planu……………………………………………………………………………………….
Tutaj poznajemy wiarę Piotra, wielką, odważną… I jego gorącą miłość do Jezusa. Kto
inny mógłby wpaść na pomysł, aby chodzić po wzburzonych falach jeziora? Po
przyzwoleniu Jezusa Piotr zrobił ten szaleńczy krok wiary. Tej wiary wystarczyło mu,
aby wyjść z łodzi, postawić stopy na wodzie i ruszyć w kierunku Mistrza. Niestety, ta
wiara okazała się za mała, aby przetrwać kolejny mocny podmuch szalejącego na
jeziorze wiatru…………………………………………………………………………………………………...
Wiara, której wystarcza na podjęcie drogi ku Jezusowi, może okazać się za mała, aby
tę drogę kontynuować wobec nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności.
Nasza wiara musi rosnąć razem z nami, musi z nami kroczyć, musi być świeża.
Wczorajsza wiara, dzisiaj nie wystarczy; ani ta, której wystarczyło, by zmierzyć się z
dzisiejszymi trudnościami, jutro, wobec nowych wyzwań, może okazać się zbyt mała.

Dlatego oprócz Piotrowego wołania: Panie, ratuj!, musimy umiłować prośbę: Panie,

przymnóż mi wiary.
Komentarze zostały przygotowane przez ks. Bogusława Zemana SSP

Źródło: http://mateusz.pl/czytania/2020/20200809.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 i informacjami.

Patronka dnia
Święta Teresa Benedykta od Krzyża
dziewica i męczennica, patronka Europy

(Edyta

Edyta
Stein
urodziła
się
12
października 1891 r. we Wrocławiu
jako jedenaste dziecko głęboko
wierzących Żydów: Zygmunta i
Augusty z domu Courant. Z licznego
rodzeństwa wychowało się tylko
siedmioro
dzieci.
Niedługo
po
urodzeniu Edyty zmarł jej ojciec.
Rodzinny
interes
przejęła
przedsiębiorcza matka, zmieniając go
w dobrze prosperującą i uznaną firmę.
W wieku 6 lat Edyta rozpoczęła naukę w szkole, gdzie osiągała
bardzo dobre wyniki. W wieku 14 lat wyjechała do starszej siostry.
W czasie trwającego 8 miesięcy pobytu jej życie religijne uległo
znacznemu osłabieniu. Następnie wróciła do domu i z nowym
zapałem podjęła dalszą naukę w gimnazjum. Chociaż w domu
gorliwie przestrzegano przepisów religii, Edyta w wieku 20 lat
uważała się za ateistkę. W 1911 r. z doskonałymi wynikami zdała
egzamin dojrzałości i podjęła studia filozoficzne we Wrocławiu. Dwa
lata później wyjechała do Getyngi, by tam studiować fenomenologię.
Zgodnie ze swoimi wielkimi zdolnościami intelektualnymi, nie chciała
przyjmować nic, jeżeli nie zbadała tego gruntownie sama. Dlatego
tak usilnie poszukiwała prawdy. "Poszukiwanie prawdy było moją
jedyną modlitwą" - pisała później. Zafascynowana wykładami prof.
Edmunda Husserla, zaczęła pisanie doktoratu. Pracę nad nim
przerwał wybuch I wojny światowej………………………………………….

Stein),

Edyta zgłosiła się do Czerwonego
Krzyża, została pielęgniarką i zaczęła
pomagać zakaźnie chorym. Po
półrocznej
pracy,
zupełnie
wyczerpana, została zwolniona ze
służby sanitarnej. W 1915 r. złożyła
egzamin państwowy z propedeutyki
filozofii, historii i języka niemieckiego.
Wykładała te przedmioty w gimnazjum
wrocławskim im. Wiktorii. W 1916 r.
została asystentką prof. Husserla we
Fryburgu. Rok później uzyskała u
niego tytuł doktorski. Przyjaźniła się
też z uczniami Husserla, między innymi
z Romanem Ingardenem. Pod silnym wpływem mistrza i jego szkoły
fenomenologicznej, Edyta Stein coraz bardziej poświęcała się
filozofii, ucząc się patrzenia na wszystko bez uprzedzeń. Dzięki temu,
że w Getyndze spotkała Maxa Schelera, po raz pierwszy poznała idee
katolickie.
W 1921 r. dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu się z
autobiografią mistyczki i doktora Kościoła, św. Teresy z Avila.
Przeczytała tę książkę w ciągu jednej nocy i wreszcie - szukając
prawdy - znalazła Boga i Jego miłosierdzie. Poprosiła wówczas o
chrzest i pociągnęła swoim zapałem siostrę - Różę. 1 stycznia 1922
r. przyjęła chrzest i I Komunię św. Otrzymała imię Teresa. Nie
oznaczało to dla niej zerwania więzów z narodem żydowskim.
Twierdziła, że właśnie teraz, gdy powróciła do Boga, poczuła się
znów Żydówką. Była świadoma, że przynależy do Chrystusa nie tylko
duchowo, lecz także poprzez więzy krwi. W 1923 r. przystąpiła także
do sakramentu bierzmowania……………………………………………………..
Jej rozwój duchowy odbywał się głównie w klasztorze Sióstr
Dominikanek św. Magdaleny. Nadal była nauczycielką w jednym z
wrocławskich liceów, łącząc pracę pedagogiczną z naukową. W
latach 1923-1931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim
w Spirze. W 1932 prowadziła wykłady w Instytucie Pedagogiki
Naukowej w Monasterze, starała się łączyć naukę z wiarą i tak je
przekazywać słuchaczom. W tym czasie złożyła trzy śluby prywatne
i żyła już właściwie jak zakonnica, wiele czasu poświęcając
modlitwie. Jednocześnie prowadziła bardzo wnikliwe studia nad
spuścizną św. Tomasza z Akwinu, starając się objaśnić pewne
elementy jego mistyki przy pomocy metody fenomenologicznej.
Często była proszona o wygłaszanie odczytów na konferencjach i
przy innych różnych okazjach. Prowadziła kursy szkoleniowe, pisała
artykuły, wygłaszała wykłady w radio…………………………………………

W Monasterze wykładała tylko przez
dwa miesiące - gdy władzę przejęli
narodowi socjaliści, musiała opuścić
Monaster. Przeniosła się do Kolonii,
gdzie 14 października 1933 r. wstąpiła
do Karmelu. 15 kwietnia następnego
roku otrzymała habit karmelitański.
Gorąco pragnęła mieć udział w
cierpieniu Chrystusa, dlatego jej
jedynym życzeniem przy obłóczynach
było: "żeby otrzymać imię zakonne od
Krzyża". Po nowicjacie złożyła śluby
zakonne i przyjęła imię Benedykta od
Krzyża. Już jako karmelitanka zaczęła
pisać swoje ostatnie dzieło teologiczne
Wiedza krzyża, które pozostało niedokończone. 21 kwietnia 1938 r.
złożyła śluby wieczyste……………………………………………………………….
W tym czasie narodowy socjalizm objął swoim zasięgiem całe
Niemcy. Benedykta, zdając sobie sprawę, że jej żydowskie
pochodzenie może stanowić zagrożenie dla klasztoru, przeniosła się
do Echt w Holandii. 2 sierpnia 1942 r. podczas masowego
aresztowania Żydów została aresztowana przez gestapo i
internowana w obozie w Westerbork. Następnie, wraz z siostrą Różą,
7 sierpnia deportowano ją do obozu w Auschwitz. Tam 9 sierpnia
1942
roku
obie
zostały
zagazowane
i
spalone.
Beatyfikacji Edyty Stein dokonał w Kolonii 1 maja 1987 r. św. Jan
Paweł II, kanonizował ją zaś 11 października 1998 roku. Swoim
listem apostolskim motu proprio z 1 października 1999 r. ogłosił ją wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny - patronką
Europy.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej:
https://www.vaticannews.va/pl/podcast/-100-lecie-urodzin-swjana-pawla-ii.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.

