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SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR B)                                                 

17TH JANUARY 2021 
My dear sisters and brothers in Christ 

You do not ask for sacrifice and offerings, but an open eye.  
You do not ask for holocaust and victim. Instead, here I am. 

 
Some of us are no longer surprised when people project a version of 
themselves or something else on us. We have experienced how strangers can 
make up stories about us and communicate their fabrications without 
hesitation. And sometimes people can take extreme measures to validate 
their prejudices or stereotypes.  
 
Even friends and loved ones may not truly see us for who we are, 
misunderstand our needs and offer us things we never really wanted while 
denying us the things we crave for. Today's Psalm indicates that this is the 
common experience of God in his relationship with his people. A God 
misunderstood.  
 
God expresses his desire for authentic worshippers who seek to truly know 
him. Today's readings invite to come to God with open eyes, with ears willing 
to see and with minds ready to change. We cannot approach God like he is a 
needy beggar for our offerings, services, and sacrifices. We must come to 
him as the Lord and Master of our lives. We come to him as students and 
disciples, willing to learn his ways (to know where he lives), to understand 
his interests and to love him according to his terms.  
 
We must allow him to put new songs in our mouths, instead of stubbornly 
sticking to the old songs we knew. Instead of remaining imprisoned by our 
old ways of thinking, we ask him to speak to us. We tell him that we are 
ready and willing to hear him speak to us, through the voice of our Church, 
priests, Scriptures, and conscience. Then, like Samuel, we begin to grow in 
God's presence. And like Simon, our names and identities, are changed.  
 
This sincere yielding of ourselves in the incense most pleasing to God. This 
is also the gift we can offer each other. The gift of frank openness to know 
the other person. To let them teach us about themselves. To listen to their 
stories. 
-Fr Jude  

 

 



 
 

WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 2021 

 

The Week of Prayer for Christian Unity in 2021 has been prepared by the Monastic 
Community of Grandchamp in Switzerland. The theme that was chosen, “Abide in my 
love and you shall bear much fruit”, is based on John 15:1-17 and expresses 
Grandchamp Community’s vocation to prayer, reconciliation and unity in the Church 
and the human family. 

Today the community has fifty sisters, all women from different generations, Church 
traditions, countries and continents. In their diversity the sisters are a living parable of 
communion. They remain faithful to a life of prayer, life in community and the 
welcoming of guests. The sisters share the grace of their monastic life with visitors 
and volunteers who go to Grandchamp for a time of retreat, silence, healing or in 
search of meaning. 

For 2021, the sisters are inviting churches across the world to enter into their tradition 
of prayer and silence that is rooted in the ancient traditions of the Church catholic. 

As a parish we can pray this week together for Christian Unity using the resources 
from: https://ctbi.org.uk/resources-for-week-of-prayer-for-christian-unity-2021/ 

No Public Mass till further notice. The priests, in their private Masses, are praying for 
you & your families and the needs of our parishes.   

 

RECENTLY DEAD: His Grace The Archbishop of Glasgow Philip Tartaglia; 
His Lordship Bishop Vincent Logan & Kathleen Pearson.              
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.

  



 
 

17.01.2021 – Druga Niedziela Zwykła „B” 
 

Spotkanie z Jezusem odmienia życie                                                                                                                                                           

Pod koniec października 1886 r., wczesnym rankiem, pojawił się przy konfesjonale księdza 
Huvelin dwudziestoośmioletni wówczas Karol de Foucauld, dziś już błogosławiony. Karol 
mówił przez kratę: „Ojcze, nie mam wiary, przyszedłem prosić o wskazówki”. Z drugiej strony 
usłyszał: „Proszę uklęknąć, wyspowiadać się Bogu, a wtedy Pan uwierzy”. „Ale nie po to tu 
przyszedłem” – oponował Karol. „Proszę się wyspowiadać” – odpowiedział twardo 
spowiednik. Karol ukląkł i pozwolił mówić własnemu sercu. Później napisze: „W tym samym 
czasie, kiedy uwierzyłem, że Bóg istnieje, zrozumiałem, że nie mogę postąpić inaczej, jak żyć 
tylko dla Niego, moje powołanie religijne datuje się od tej samej chwili co moja wiara” (Brat 
Moris, A jeśli Bóg istnieje). Takich spotkań się nie zapomina. One zmieniają nasze życie, nasze 
widzenie świata. W najmniejszych szczegółach można odtworzyć ich przebieg. Tak było też po 
południu w Galilei, gdy Jan Chrzciciel, stojąc z dwoma swoimi uczniami, wskazał na 
przechodzącego Jezusa, mówiąc: „Oto Baranek Boży”. Na pytanie zaś uczniów Panie, gdzie 
mieszkasz, Jezus odpowiada Chodźcie, a zobaczycie. Wystarczyło jednak kilka chwil 
spędzonych z Jezusem, a rozpoznali w Nim Kogoś więcej. Andrzej oznajmił swemu bratu 
Szymonowi: „znaleźliśmy Chrystusa”. Przychodząc do Jezusa i pozostając przy Nim, Andrzej 
przeszedł duchową drogę od Rabbiego do Chrystusa; w Nauczycielu nauczył się widzieć 
Chrystusa. Tego nie można się nauczyć inaczej, jak tylko przez pozostanie z Nim. Jezus 
dokonuje reszty: przeobraża człowieka tak, że po spotkaniu z Nim nikt nie pozostaje tym, kim 
był. Uczniowie powołani pierwszymi słowami Jezusa: Chodźcie, a zobaczycie, byli wewnętrznie 
otwarci na nowe propozycje. Mieli odwagę iść za Mistrzem. A On sam prowadził ich 
wewnętrzną drogą: od Mistrza do Mesjasza, od ucznia do syna. Również dla nas przyjście na 
słowo Mistrza, wejście w Jego mieszkanie jest warunkiem wewnętrznej przemiany. Tylko ten, 
kto sam trwa w Chrystusie, zna Go z osobistego doświadczenia, może skutecznie świadczyć o 
Nim wobec innych. Dlatego zawsze musimy pytać Mistrza: gdzie mieszkasz, gdzie przebywasz, 
gdzie pozostajesz? Wciąż trzeba przychodzić od wewnątrz do mieszkania Jezusa. Po spotkaniu 
z Jezusem Andrzej nie potrafił ukryć znalezionej „Perły”. Przyprowadził więc do Jezusa swego 
brata Szymona. Podobnie uczynił Filip, który przyciągnął do Jezusa Natanaela. Jezus pyta 
również mnie: Czego szukasz? Czy masz odwagę pokazywać Jezusa moim najbliższym? Czy coś 
nie sznuruje twoich ust? Czy nie jestem podobny do etatowego drogowskazu, który wskazuje 
drogę, ale sam nią nie idzie? Ewangelia przypomina, że bycie uczniem Mesjasza oznacza 
przeżyć spotkanie z Nim, trwać na co dzień w Jego obecności i żyć w mocy Jego Ducha.                                                                                                                       
Fr Bogdan 

Słowo Duszpasterza… 

Umiłowani w Chrystusie Panu! 

Rozpoczeliśmy Nowy 2021 Rok tragiczną wręcz wiadomością w której Rząd nas poinformował 
o ponownym zamknięciu naszych kościołów  i zawieszeniu życia sakramentalnego na czas 
bliżej nie określony. Wszyscy jednym głosem mówimy, że trudo tak żyć w tym gąszczu 
ograniczeń i bez planów na przyszłość. Brak nam niedzielnych spotkań z Chrystusem w 
Eucharystii, która jest sercem i życiem Kościoła. Odczuwamy dotkliwy brak udziału w 
sakramentach świętych szczególnie w sakramencie pokuty. Tęsknimy za adoracją 



 
 

Eucharystyczną. Nasze kościoły choć zamknięte ponownie przeniesione zostały do Waszych 
domów i każda nawet najmniejsza Rodzina teraz jest tym Kościołem, gdzie ojciec i matka są w 
nim szafarzami liturgii poprzez modlitwę, służbę, troskę o najmłodszych i tych najbardzej 
wrażliwych. Dlatego proszę Was wszytkich by w tych waszych Domowych Kościołach dalej 
tętniło życie religijne wraz z niedzielną Mszą św. oglądaną na ekranach telwizorów czy 
komputerów. Niech dalej będzie pielęgnowana codzienna rodzinna modlitwa, niech ta 
tęsknota za Bogiem i Jego sakramentami jeszcze bardziej pogłębia Wasze życie wewnętrzne. 
To wszystko ma nam pomóc przetrwać ten trudny okres byśmy z niego wyszli silniejsi i bardziej 
kochający Boga i byli za nim stęsknieni. Tylko w takim pogłębionym życiu z Bogiem ta epidemia 
nie uczyni żadnego uszczerbku w naszej relacji z kochającym nas Bogiem. Na chwilę obecną 
nie mamy żadnych sprecyzowanych informacji ze strony Episkopatu Szkocji kiedy otworzymy 
nasze świątynie. Dlatego przy tej okazji pozdrawiam Was wszystkich i ogarniam swoją 
modlitwą całą naszą polską wspólnotę parafialną i proszę Boga razem z Wami byśmy jak 
najszybciej mogli się spotkać na wspólnym celebrowaniu sakramentów św. i mogli cieszyć się 
sobą. Ja, jak równiez pozostali kapłani codziennie celebrujemy Msze św. w naszych kaplicach i 
polecamy Bogu wasze rodziny i potrzeby naszej parafii. Na ten trudny okres wszystkich Was i 
wasze Rodziny niech błogoslawi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.   

Dla tych, którym trudno znaleźć własne słowa...                                                                                                                                                

Do św. Józefa w wielkim utrapieniu                                                                                                                                                                                   
Święty Józefie, niezliczeni są ci, którzy 
przede mną modlili się do Ciebie i otrzymali 
pociechę i pokój, łaski i dobrodziejstwa. 
Moje serce, tak smutne i pełne troski, nie 
może znaleźć ukojenia w tym 
doświadczeniu, które mnie dotknęło. O, 
chwalebny święty Józefie, Ty znasz 
wszystkie moje potrzeby, zanim 
wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, 
jak ważna jest dla mnie sprawa, z którą 
przychodzę do Ciebie. Upadam przed Tobą 
i wzdycham pod ciężarem mego 
utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, 

któremu mógłbym powierzyć moją troskę. 
A nawet gdybym zdołał znaleźć 
współczującą osobę, która chciałaby być 
przy mnie, to przecież nie mogłaby mi 
pomóc. Tylko Ty, święty Józefie, możesz mi 
pomóc w mym smutku, dlatego błagam Cię 
o to z całego serca. Ty możesz uczynić 
możliwym to, co wydaje się nie możliwym. 
Przyjdź mi z pomocą w tym utrapieniu. O 
święty Józefie, pocieszycielu strapionych, 
zlituj się nade mną i nad tymi biednymi 
duszami cierpiącymi w czyśćcu, które 
pokładają ufność w naszych modlitwach. 
Amen. 

 

Duszpasterskie odwiedziny – „Kolęda” 
Jest jeszcze możliwość zaproszenia kapłana z tradycyjną „Wizytą Kolędową”, by poświęcić mieszkanie na Nowy 
2021 Rok. Przygotowując się do wizyty postarajmy się o stół nakryty białym obrusem, na stole umieśćmy Pismo 
św. (jeśli takowe posiadamy), krzyż i świece. Wodę święconą kapłan przyniesie ze sobą. Wszelkie zgłoszenia 
można robić dzwoniąc do ks. Bogdana na nr parafialny 01738 564182.  

                                                                                                            

 


