
 

2 luty 2020 – Święto Ofiarowania Pańskiego roku „A” – Czytania niedzielne:  

1 czytanie: Malachiasza 3,1 –3; Psalm 24: „Pan moim światłem i zbawieniem moim.”,  

2 czytanie: 1 Koryntian 1, 10-13. 17; Ewangelia: Mateusz 4, 12-17 „Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza”. 
 

Posługa liturgiczna: czytania: Kasia psalm: Ewa modlitwa powszechna: Rafał 
Dokumenty odnośnie Chrztu lub Ślubów potrzebne za granicą: Jeśli potrzebujesz listu od proboszcza, 

w sprawie chrztu, ślubu lub jakiejkolwiek innej sprawie “kościelnej” proboszcz - Fr. Hand prosi o kontakt 

odpowiednio wcześniej np: 6 tygodni przed zostaniem chrzestnym, 4 miesiące przed chrztem poza granicami, 

6 miesięcy przed planowanym ślubem w innym państwie. Z góry bardzo dziękujemy za współpracę w tym 

zakresie. 

Jeśli potrzebujesz księdza polsko-języcznego, chcesz zaaranżować Chrzest lub Sakrament Małżeństwa, 

pogrzeb, prosimy o kontakt z ks. Marcinem Motyką – 01506 871240 fathermarcin@gmail.com  

podstawowe informacje również można znaleźć na stronie: www.wspolnotagranton.weebly.com 
 

Ogłoszenia: 
1. Ksiądz Hand będzie na wakacjach od piątku 31 stycznia do soboty 8 lutego. Jeśli ktokolwiek 

potrzebowałby pomocy duszpasterskiej lub zaaranżować uroczystość pogrzebową, prosimy nagrać się na 

automatyczną sekretarkę. Będzie odsłuchiwana przynajmniej 3 razy dziennie. 

W tym czasie Fr. Slavin, emerytowany ksiądz z Glasgow będzie odprawiał weekendowe msze angielskie. 

Polska msza – bez zmian. 

2. Liturgia słowa z komunią świętą – w newsletterze znajdą się szczegóły liturgii słowa z komunią 

świętą, które będą się odbywać w czasie, kiedy proboszcza nie będzie. Niektórzy lektorzy i szafarze 

nadzwyczajni zostali wydelegowani aby je poprowadzić.  

3. Msza po Polsku 16tego lutego – Ksiądz Marcin nie może odprawić mszy tego dnia. Na tą chwilę 

organizujemy mszę tak samo jak była zorganizowana Pasterka (Fr Hand odprawi mszę po angielsku z 

polskimi czytaniami i śpiewami). Ale jeśli ktokolwiek zna polskiego księdza, który mógłby pomóc w 

odprawieniu tej mszy po polsku i ma niezbędne dokumenty, prosimy o kontakt z księdzem proboszczem. 

4. ‘Bake sale’ dla Jakuba Kolek, zbieramy na operacje. Akcja odbędzie się 23 lutego w kościele 

st. Margaret Mary. Prosimy Panie lub Panów aby upiekli ciasta, paczki, drożdżówki cokolwiek będa chcieli. 

I jeżeli możliwe, żeby przynieśli zanim się skończy szkocka Msza św lub przed polską Mszą.  

Są też potrzebne osoby do przygotowania wszystkiego i sprzedawania. 

W razie pytan kontakt to: Jagoda Niechcial nr tel to 07518366809. jagoda.nie@hotmail.com> 

5. Pierwsza Komunia święta - na mszy o 12:30 odbędzie się dnia 24-tego maja. 

6. Regularny RÓŻANIEC w naszej wspólnocie – raz w miesiącu w każdą pierwszą niedzielę 

miesiąca. 

7. W sprawach Mszy Św. W tygodniu i wydarzeń w parafiach Szkockich proszę konsultować się 

z szkockim newsletterem i księdzem proboszczem.  

8. SPOWIEDŹ będzie miała miejsce przed Mszą Świętą od godziny 12 w pokoju obok zakrystii.  

9. CHRZTY ŚWIĘTE będą udzielna raz w miesiącu po Mszach świętych data zależna od ustaleń 

z księdzem. 

10. WWW - Została uruchomiona strona internetowa WSPOLNOTAGRANTON z podstawowymi 

informacjami i kontaktem do duszpasterza.  

11. REKOLEKCJE DLA KOBIET: Eucharystia – Jezu przemień mnie w Siebie. Pobłogosław, połam i 

rozdaj… - szczegóły na plakacie z tyłu kościoła.  

12. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – przygotowanie do sakramentu, kurs i wszystkie formalności 

do ślubu w Polsce lub Szkocji. Zainteresowani proszeni są o kontakt z ks. Marcinem.  

13. Ksiądz Marcin jest dostępny zawsze po Mszy św. W innym czasie najlepszy kontakt to email.  
 

INTENCJE LUTY:  

2 Luty – w intencji Andrzeja Suchockiego i Alicji Suchocka – Prycz. 

9 Luty – śp. Ks. Andrzej Szpak 

16 Luty – Brak intencji 

23 Luty – Intencja dziękczynna Maksymilian Skrzypek 3 rocznica urodzin.  

Parafia Holy Cross 

Adres pocztowy - 11 Bangholm Loan, Edinburgh EH5 3AH 
Ksiądz proboszcz: - Monsignor Gerard Hand 

Tel: 0131 552 3957 E-mail: hx_mm@btinternet.com 
Strona internetowa parafi:  hcrossmm.org.uk 

 
Holy Cross is the Parish of the Archdiocese of St. Andrews & Edinburgh a Charity registered in Scotland – number SCO08540 
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WEJŚCIE 

 
Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa  x 2 

Gdy schodzimy się by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze że gdy serca są otwarte  
Błogosławisz mocą swą 
Błogosławisz boś obiecał to  

Błogosławisz mocą swą. 
 

OFIAROWANIE 
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jezus umacnia mnie. 
 

KOMUNIA 
1. Witaj pokarmie w którym niezmierzony Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony 

Witaj napoju zupełnie gaszący umysł pragnący. 
2. Witaj krynico wszystkiego dobrego gdy bowiem w sobie masz Boga samego 
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności niesiesz godności. 

3. Witaj z niebiosów manno padająca rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca 
Wszystko na świecie co jedno smakuje w tym się znajduje. 

4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego drzewo owocu pełne żywiącego 
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi choć nad nim stoi. 

5. Witaj jedyna serc ludzkich radości witaj strapionych wszelka łaskawości 
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają k’Tobie wołają. 
 

UWIELBIENIE 
Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest, wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.  

Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna, wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zbliżasz się. 
 

WYJŚCIE 

1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. 
A kiedy gniew świat ci przesłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje 

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. 
Ty tylko mnie poprowadź Tobie powierzam mą drogę 
Ty tylko mnie poprowadź Panie mój. 

2. Poprowadź jak jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych  
i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. 

A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień 
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. 
 

 


