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PARISH NEWSLETTER – SUNDAY 16 JANUARY 2022  

SECOND SUNDAY OF THE YEAR 

DATE  DETAILS  SERVICE  TIME  

Sunday 

16 January 
SECOND SUNDAY 

OF THE YEAR 

Mass (Polish)  
Mass   
Mass (Polish)  

09.00 
10.30  
13.00  

Monday 
17 January 

-----------------------------  NO MASS ------- 

Tuesday 

18 January 
2nd Week of the Year  

Exposition of The Blessed Sacrament 

Mass   
09.00  
09.30  

Wednesday 

19 January 
2nd Week of the Year 

Exposition of The Blessed Sacrament 

Mass   
09.00  
09.30  

Thursday 

20 January 
2nd Week of the Year 

Exposition of The Blessed Sacrament 

Mass   
09.00  
09.30  

Friday 

21 January 
St Agnes  

Exposition of The Blessed Sacrament 

Mass   
09.00  
09.30  

Saturday 

22 January 
2nd Week of the Year 

Exposition of The Blessed Sacrament  
Mass   
Vigil Mass  

09.00 
09.30  
18.00  

Sunday 

23 January 

THIRD SUNDAY 

OF THE YEAR  

Sunday of the 

Word of God 

Mass (Polish)  
Mass   
Mass (Polish)  

09.00 
10.30  
13.00  

  

SUNDAY REFLECTION  

Think of these first weeks after Christmas as a season of “epiphanies.” The 

liturgy is showing us who Jesus is and what He has revealed about our 

relationship with God. 

http://www.banff.rcda.scot/
http://www.banff.rcda.scot/


Last week and the week before, the imagery was royal and filial—Jesus is the 

newborn king of the Jews who makes us coheirs of Israel’s promise, beloved 

children of God. Last week in the liturgy we went to a baptism. 

This week we’re at a wedding. 

We’re being shown another dimension of our relationship with God. If we’re sons 

and daughters of God, it’s because we’ve married into the family. 

Have you ever wondered why the Bible begins and ends with a wedding—Adam 

and Eve’s in the garden and the marriage supper of the? 

Throughout the Bible, marriage is the symbol of the covenant relationship God 

desires with His chosen people. He is the groom, humanity His beloved and 

sought after bride. We see this reflected beautifully in today’s First Reading. 

When Israel breaks the covenant, she is compared to an unfaithful. But God 

promises to take her back, to “espouse” her to Him forever in an everlasting 

covenant. 

That’s why in today’s Gospel Jesus performs His first public “sign” at a wedding 

feast. 

Jesus is the divine bridegroom, calling us to His royal wedding feast. By His New 

Covenant, He will become “one flesh” with all humanity in the Church. By our 

baptism, each of us has been betrothed to Christ as a bride to a husband. 

The new wine that Jesus pours out at today’s feast is the gift of the Holy Spirit 

given to His bride and body, as today’s Epistle says. This is the “salvation” 

announced to the “families of nations” in today’s Psalm. (Scott Hahn)  

  

FOR YOUR PRAYERS:  

• Sick: Kate Hamilton 

 

SYNOD 

The Bishop has formed a group of reps from around the diocese, to help us 

participate in the coming Synod. You will soon be invited to take part. Every day 

this month, we will explore each of the themes you could discuss as part of this 

time of community gathering & discernment. To help, we will also suggest 

questions on these topics that you may wish to consider. Watch out for our daily 

posts on https:// www.face book.com/RCDA.scot as we get ready for local synod 

meetings! Pastoral letter from bishop Hugh about Synod is available at the back 

of the church with parish bulletin. Also you can read it on parish Facebook page. 



 

 

NIEDZIELNA REFLEKSJA  

Z powodu Matki Jezusa obecnej na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus także 

został zaproszony na tę uroczystość. Wydarzenie to stanowi jeden z momentów 

przełomowych w historii zbawienia i działalności Jezusa. Do tej pory świadectwo 

o Nim dawały inne osoby cieszące się autorytetem: Jan Chrzciciel czy Symeon, 

wskazujące Jezusa jako Mesjasza. W Kanie Jezus po raz pierwszy objawił, Kim 

jest. 

Nieprzypadkowo wesele jest miejscem tego ważnego zdarzenia. Uczta weselna 

to uroczystość radosna i pełna nadziei na szczęśliwą przyszłość i nie może na 

niej zabraknąć świeżo poślubionych małżonków, świadków, gości, jedzenia i 

trunków rozweselających uczestników przyjęcia. Maryja zauważyła brak wina i 

zwróciła się do Syna o pomoc. (Mateusz.pl)  

  

SYNOD 

Biskup Hugh utworzył grupę przedstawicieli z całej diecezji, aby pomóc nam 

uczestniczyć w nadchodzącym Synodzie. Wkrótce zostaniesz zaproszony do 

wzięcia udziału. Każdego dnia w tym miesiącu będziemy zgłębiać każdy z 

tematów, które można omówić w ramach tego czasu zgromadzenia i rozeznania 

społeczności. Aby pomóc, zasugerujemy również pytania na te tematy, które 

możesz rozważyć. Uważaj na nasze codzienne posty na  

https://www.facebook.com/RCDA.scot , gdy przygotowujemy się do lokalnych 

spotkań synodalnych! List pasterski biskupa Hugh w sprawie Synodu znajduje 

się na tyłach kościoła wraz z biuletynem parafialnym. Można go również 

przeczytać na parafialnej stronie na Facebooku. 

KOLĘDA  

Tradycyjnie po Nowym Roku polską tradycją rozpoczyna się kolęda. W trakcie 

kolędy ksiądz wspólnie z domownikami modli się o Boże błogosławieństwo w 

rozpoczynającym się roku kalendarzowym i święci mieszkanie. Osoby chcące 

przyjąć księdza po kolędzie proszone są o kontakt z księdzem w celu 

uzgodnienia daty wizyty duszpasterskiej. Ksiądz ma z sobą zestaw kolędowy – 

krzyżyk, świeczki, woda święcona. 

 

DZIECI KOMUNIJNE 

Dziś po mszy św. o godz. 13.00 w kościele spotkanie dla dzieci komunijnych. 

 

https://www.facebook.com/RCDA.scot

