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SUNDAY OF THE WORD OF GOD (YEAR B).                                        
         24RD JANUARY 2021 

 

My dear sisters and brothers in Christ 

 
This Sunday we celebrate the gift of God's Word to us. The figure of Jonah in 
the first reading reminds us that the Word of God comes to us a proposal of 
his mercy, waiting for our acceptance. The cry of Jesus for our repentance in 
the Gospel is an invitation for us to step into an awareness of God's 
inexhaustible mercy. Repentance is a pivotal moment of encounter with God's 
mercy. As we leave our boats and baggage behind to follow Jesus, we come to 
learn that our very existence is the fruit of God's mercy. The Christian journey 
is a pilgrimage in the abundant mercies of God.  

It is no coincidence that on Monday we celebrate the Conversion of St Paul. 
Whenever I think of my unworthiness for ministry, Paul's life speaks hope to 
me. St Paul can be rightly referred to as a chief apostle of mercy. The word 
'mercy' appears 30 times in the new testament of the New Jerusalem Bible. 
And 16 of those 30 times are in the writings of St Paul. He understood mercy 
as the core of his ministry. In his first letter to Timothy, he confesses that:  
 
if mercy has been shown to me, it is because Jesus Christ meant to make 
me the leading example of his inexhaustible patience for all the other 
people who were later to trust in him for eternal life (1:16).  

There is a widespread lack of mercy in today's culture. Mercy appears to be a 
weak and foolish option. Mercy is the essence of the Cross of Christ that 
appears as foolishness to the learned of this age. Yet in God's eyes, mercy is 
the gateway to endless possibilities, renewal, and life. Whenever mercy is sent 
forth by God, shrivelled dreams, lives, and relationships are restored and yield 
forth new levels of creativity. Mercy is life.  

This week let us pray for the gift of mercy. Let us ask for the ability to receive 
and be merciful. Through a new culture of mercy, we can gain access to the 
endless life and possibilities which God offers. And we can a source of 
refreshing life to others and a world suffering from a drought of mercy.  
Kyrie Eleison!  

 -Fr Jude  



 
 

SUNDAY OF THE WORD OF GOD – 24 JANUARY 2021 
In his Apostolic Letter of 30 September 2019, Aperuit illis Pope Francis 
established that the Third Sunday in Ordinary Time is to be the Sunday of the 
Word of God. He had already proposed something similar at the end of the 
Extraordinary Jubilee of Mercy. Sunday of the Word of God is a day to be 
devoted to the celebration, study, and spreading of the Word of God. Pope 
Francis is clear from the very first paragraph of this letter that the relationship 
between the Risen Lord, a community of believers, and sacred Scripture is 
essential to who we are as Christians. The Sunday assembly gathering to celebrate 
the Eucharist is the unique moment in the week where a community gathers in a 
particular place and when their communal identity is nourished by Word and 
Sacrament. An important advance in 20th century theological reflection is that 
every sacramental celebration is founded and constructed upon the Word of 
God, and that every proclamation of the Word of God is sacramental. Sunday of 
the Word of God is not a new feast! After all, the Word of God is proclaimed at 
every Sunday Eucharist, and one of the great blessings of the liturgical reform and 
renewal flowing from the Second Vatican Council is a greater appreciation of the 
foundational role of the Word of God in every liturgical celebration. The reform 
of the lectionary has led to much more scripture being proclaimed during our 
liturgical gatherings and a greater awareness of the role of the Word of God in 
the life of faith.  
- Culled from the website of the Irish Catholic Bishops’ Conference: 
https://www.catholicbishops.ie/2021/01/19/sunday-of-the-word-of-god-24-january-
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: John Ward, Colin Goodacre; Tillie Hickey;                                  
Sr Barbara Farquharson; Isobel Fitzpatrick; Jackie Kavanagh, Monsignor John 
Harty (a son of Perth).  
MONTH’S MIND: Margaret Smith 
88th POSTHUMOUS BIRTHDAY: MONSIGNOR C. HENDRY (22/1/21).  
ANNIVERSARIES: Stefan Wujec, Ian McDermott; Ann Crowe;                                                 
Lucy Canning; Baby Charles Canning               
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.
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24.01.2021 – Trzecia Niedziela Zwykła „B” 

 
 

W jakiej jesteś sieci?                                                                                                                                                                                        

Morskie wody to obraz biblijnie obciążony wspomnieniem potopu, jaki spotkał świat za nieprawości w czasach 
Noego. Jezus nie tyle odciągnął pierwszych uczniów od rybackich zajęć, co wyciągnął uczniów, którym groziło 
zatonięcie w mętnych wirach grzechu. Nawrócenie Niniwitów doprowadziło do zaniechania niedoli, jaką Bóg 
postanowił już zesłać na zdemoralizowane miasto. Być może tak ubłoceni byli Apostołowie, gdy zobaczył ich 
Jezus. Nie ma takiego grzesznika, który by nie stał się apostołem dzięki nawróceniu. To nie zasługi sprowadzają 
łaskę, ale łaska prowadzi do zasług. Zbuntowany prorok mimo swej grzeszności jest konturem Chrystusa do tego 
stopnia, że sam Chrystus nazwał się „znakiem Jonasza”. Bez względu na to, jakie dno i jakie brudne odmęty by 
nas ukrywały w przeszłości, Bóg upodabnia nas do Chrystusa. Dzięki temu nasze wstawiennictwo za innymi jest 
współuczestnictwem w Jego nieodwołalnym i jedynie skutecznym wstawiennictwie. Św. Hieronim pisze, że „Pan 
wybrał sobie na Apostołów ludzi obarczonych największymi grzechami”. Andrzej i Szymon natychmiast porzucili 
sieci, w które zapewne sami byli zaplątani. Bo cóż może symbolizować sieć, jeśli nie bycie niewolnikiem grzechu? 
Nawróciwszy się szybko, nawracali innych bezzwłocznie. Nie ociągaj się. Ta historia może być i twoim udziałem. 
Popatrz, w co jesteś zaplątany? W jakie sieci jesteś uwikłany? Nie muszą to być sieci telefonii komórkowej, ale 
może sieci zniewoleń uczuciowych, sieci korupcji, sieci powiązań z osobami niegodziwymi, sieci ramion 
cudzołóstwa, sieci nałogu alkoholowego lub narkotyków, sieci zazdrości lub chciwości, kłamstwa albo dumnych 
ambicji, strachu albo wątpliwości, rozpaczy lub ciągle powracających niepowodzeń i nieszczęść. Najgorsze zaś i 
najbardziej bolesne są sieci bezbożnej zdrady. „Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości 
pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny połyka 
uczciwszego? Obchodzi się on z ludźmi jak z rybami morskimi, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi” 
(Ha 1,13–15). Jezus daje ci zaproszenie do uwolnienia się z takich sieci. Wystarczy dobra spowiedź, wystarczy 
znaleźć apostoła, którego Bóg sam wyłowił z otchłani, aby mógł łowić innych dla królestwa Bożego. Nikt z ludzi 
nie ma siły oderwać się i uwolnić od wiążących go sieci zła, w które się zaplątał. Mając wrażenie, że jest łowcą, 
nie wie, że sam jest ofiarą. Zapewne Szymon i Andrzej dalej siedzieliby nad jeziorem, gdyby nie kilka mocnych 
słów Jezusa. To Jezus wyplątał tych ludzi z ich zaplątania i tylko On może ciebie wyplątać mocą swoich słów, 
mocą swojego przebaczenia. Daj szansę Bogu, by mógł do Ciebie przemówić, weź teraz Biblię i otwórz. Sieci słów 
Boga mogą wyciągnąć cię z najciemniejszych głębin rozpaczy.  

                                                                                                                                                                            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 
Panem. 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.   

Modlitwy na czas pandemi 

Zawierzenie Miłosierdziu Bożemu w obliczu pandemii:  

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt 

zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy 

świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław 

wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Odnów naszą wiarę, 

abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami 

każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, 

zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, 

który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej 

miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle, św. Faustyno 

i wszyscy święci, módlcie się za nami!                                                                                                                                                                  

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.                                                                                              

 


