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22ND SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR C, 28 AUGUST 2022 
 

MASS SCHEDULES 

Monday 

No public Mass 

Tuesday – Saturday 

9am (Adoration) 

9.30am 

Sunday 

6pm (Saturday Vigil) 
10.30am (English) 
12noon (Polish) 

Confessions 
Saturday 

10.00am (After Mass) 

or call to make an 
appointment. 

 

Jesus, as so often, is seen at dinner. And, not for the first 

time, it is at the house of a Pharisee. The invitation may not 

have been totally altruistic, as pharisees were watching him. 

The first words, ’on a sabbath day’, refer to the missing 

verses 2-6, when Jesus heals a man and there is a dispute 

about whether it I awful to do this on the Sabbath. The rest 

of the Gospel consists of an observation from Jesus about 

something he observed at the dinner and which could surely 

be seen as a rebuke. He finishes by questioning the whole 

basis of the dinner, saying that you shouldn’t invite relatives 

or rich neighbour but rather the poor, crippled, lame and 

blind, who will not give you anything in return; it is more 

blessed to give than to receive. This is in line with 1R (‘the 

greater you are the more you should behave humbly’) and of 

course the psalm response. • 2R once again has a separate 

message, except that like the Gospel it is about a gathering. 

It does however recall last week’s readings about all nations 

gathering in Jerusalem. (The Liturgy Planner) 

 ************************************************************* 

For Today Mass 

Responsorial psalm 

In your gladness, o God, 
you prepared a home for 
the poor. 

Gospel acclamation 

If anyone loves me he will 
keep my word, and my 
Father will love him, and 
we shall come to him 

Jezus nawiązuje do tematu pychy wśród słuchaczy dość osobliwych – 

wśród faryzeuszy, którzy Go uważnie obserwowali, czekając na jakieś 

potknięcie, gest poświadczający niewierność. Jednak to Mistrz przejął 

inicjatywę, piętnując ich postępowanie, do którego Prawo nie 

nawiązuje. Faryzeusze uważali bowiem, że ze względu na swoją 

wyjątkowość i domniemaną, wynikającą z przestrzegania przepisów 

Tory Pisanej i Ustnej, sprawiedliwość przysługują im specjalne 

przywileje – choćby zaszczytne miejsce przy stole gospodarza. Jezus 

postrzega takie zachowanie jako wynik pychy i w sposób niezwykle 

subtelny próbuje przekonać słuchaczy, że większe pożytki płyną z 

zajmowania miejsc ostatnich. Ich żądza zaszczytów może 

doprowadzić do wstydu, pokora natomiast zdecydowanie częściej jest 

nagradzana. Z jeszcze bardziej zaskakującą uwagą zwraca się do 

gospodarza uczty zauważając, że większa nagroda płynie z 

nieoczekiwania zapłaty czy rewanżu, dlatego słuszniej zapraszać 

ubogich niż tych, którzy się odwdzięczą. Nawiązuje przy tym do wiary 

faryzeuszów w zmartwychwstanie, wskazując, że takie postępowanie 

może nie spotka się z nagrodą doczesną, ale z wieczną z całą 

pewnością tak. (Mateusz.pl) 



SAINTS DAYS 

and SPECIAL 

OBSERVANCES THIS 

WEEK 
 

Monday 29th August  

The Passion of St John  

The Baptist 

 
Tuesday 30th August 

22nd Week of the Year 

 
Wednesday 31st August 

22nd Week of the Year 

 
Thursday 1st September 

22nd Week of the Year 

 
Friday 2nd September 

1st Friday of the Month 

 
Saturday 3rd September 

St Gregory The Great 
 

 PRAYERS 

Please pray for the 
repose of the soul of 
Josephine Maley of 
Macduff, who died 
recently and all those 
whose anniversaries 
occur about this time 

Eternal rest grant 
unto their souls, 
O Lord. May they 
rest in peace. Amen. 
 

  

 

Important 
Memorials 

Memorials can be 
dedicated in memory 
of a loved one, to 
celebrate a special 
occasion—
birthdays, 
anniversaries, 
living and dead etc... 
or for your own 
special intention by 
ordering a Holy 
Mass. 

 

EUCHARISTIC SUNDAY 

 

EVERY FIRST SUNDAY 

OF THE MONTH 

EUCHARISTIC 

ADORATION 

FROM 10.oo am. 
     

WYD 2023 

Portugal, Lisbon 
26th July – 6th August 2023  

 

Cost: Approx. £700-900 – we 

will be fundraising on a parish 

and diocesan level to help 

with this 
 

Age: between 16 and 35! 

 

Please register your interest 

on diocesan website: 

www.rcda.scot/world-youth-

day-2023/  
 

 CHRZEST 
Zamiar ochrzczenia 
dziecka zgłaszamy do 
biura parafialnego na 
miesiąc przed datą 
chrztu 
 
MAŁŻEŃSTWO 
Zamiar zawarcia 
sakramentu 
małżeństwa zgłaszamy 
do biura parafialnego 
na 6 m-cy przed datą 
ślubu 

 SAKRAMENTY 
 

4 września 2022 
spotkanie dla rodziców 
i dzieci pierwszo-
komunijnych po mszy o 
godz. 12.00  
 

11 września 2022 
spotkanie dla 
kandydatów do 
bierzmowania po mszy 
o godz. 12.00 

     

COLLECTIONS 
Sunday’s Collection 

28 August 2022 
Cash- £122.50 

Gift Aid - £30.00 

 SCHOOL OF FAITH 
Every Sunday teaching of 

the Catholic Church from 

the Catechism 

will be given in brief 

  

NEXT SUNDAY 
 

SECOND COLLECTION 
SICK AND RETIRED 

CLERGY 

 

http://www.rcda.scot/world-youth-day-2023/
http://www.rcda.scot/world-youth-day-2023/

