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PIERWSZE CZYTANIE  
(Iz 60,1-6) 
 
Chwała Boga 
rozbłysła nad Jerozo-
limą 
 
Czytanie z Księgi pro-
roka Izajasza. 
 
Powstań, świeć, Je-
ruzalem, bo przyszło 
twe światło  
i chwała Pana rozbłyska 
nad tobą.  
Bo oto ciemność okrywa 
ziemię  
i gęsty mrok spowija 
ludy,  
a ponad tobą jaśnieje 
Pan  
i Jego chwała jawi się nad 
tobą.  
I pójdą narody do two-
jego światła,  
królowie do blasku two-
jego wschodu.  
Podnieś oczy wokoło i 
popatrz:  
Ci wszyscy zebrani 
zdążają do ciebie.  
Twoi synowie przychodzą 
z daleka,  
na rękach niesione twe 
córki.  
Wtedy zobaczysz i 
promienieć będziesz,  
zadrży i rozszerzy się two-
je serce,  
bo do ciebie napłyną bo-
gactwa zamorskie,  

zasoby narodów przyjdą ku 
tobie.  
Zaleje cię mnogość 
wielbłądów,  
dromadery z Madianu i z 
Efy.  
Wszyscy oni przybędą ze 
Saby,  
ofiarują złoto i kadzidło,  
nucąc radośnie hymny na 
cześć Pana. 
 Oto słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
(Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13) 
Refren:Uwielbią Pana 
wszystkie ludy ziemi. 
 
Boże, przekaż Twój sąd Kró-
lowi, * 
a Twoją sprawiedliwość 
synowi królewskiemu.  
Aby Twoim ludem rządził 
sprawiedliwie * 
i ubogimi według prawa.  
 

Za dni Jego zakwitnie 
sprawiedliwość, * 
i wielki pokój, aż księżyc nie 
zgaśnie.  
Będzie panował od morza 
do morza, * 
od Rzeki aż po krańce 
ziemi.  
 
Królowie Tarszisz i wysp 
przyniosą dary, * 
królowie Szeby i Saby złożą 
daninę.  
I oddadzą Mu pokłon 
wszyscy królowie, * 
wszystkie narody będą Mu 
służyły.  
 
Wyzwoli bowiem biedaka, 
który Go wzywa, * 
i ubogiego, co nie ma 
opieki.  
Zmiłuje się nad biednym i 
ubogim, * 
nędzarza ocali od śmierci. 
 

 
DRUGIE CZYTANIE  
(Ef 3,2-3a.5-6) 
 
Poganie są uczestnikami 
zbawienia 
 
Czytanie z Listu świętego 
Pawła Apostoła do Efezjan. 
 
Bracia: 
Przecież słyszeliście o 
udzieleniu przez Boga łaski 
danej mi dla was, że mian-
owicie przez objawienie oz-
najmiona mi została ta taj-
emnica. 
Nie była ona oznajmiona syn-
om ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, tak jak teraz 
została objawiona przez 
Ducha świętym Jego apos-
tołom i prorokom, to znaczy 
że poganie już są 
współdziedzicami i 
współczłonkami Ciała, i 
współuczestnikami obietnicy 
w Chrystusie Jezusie przez 
Ewangelię. 

Oto słowo Boże. 
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ZAWIERZ SIĘ 

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 

w pierwsze piątki miesią-

ca zapraszamy na Mszę 

(18:00) z nabożeństwem 

do Najświętszego Serca 

SPOWIEDŹ przed mszą świętą lub umawiana 

 

ODNOWA I CZAS ŁASKI 

EUCHARYSTIA I DOŚWI-

ADCZANIE BOGA ŻY-

WEGO 

Co 2gi piatek miesiąca zapraszamy na 

nowe wydarzenie ewangelizacyjne 

“Parish renewal for all” 18:00-19:00  

Msza Św.  z udziałem wspólnoty polsko-

szkockiej ( Osobiste przyżywanie Słowa 

Bożego i dzielenie się; własne intencję) 

19:00-19:30 Czas łaski;  adoracja, modlit-

wa wstawiennicza 19:30—20:30 po 

wszystkim poczęstunek  

TACA  
Gotówka:   £ 91.75  Gift Aid:          £ 59  
Polish Mass: £ 126 razem £ 276.75  

 
DZIĘKUJE BARDZO!!! 

Oto program odnowy duchowe-
go życia w Kościele Serca Jezusa :   

Usłyszałeś „głos” w swoim sercu i chcesz więcej? 
Szukasz Boga ale nie wiesz jak zacząć?  

Odczuwasz głód duchowego życia i chcesz się tym z kimś podzielić?  

Komunia do chorych w 
domu zgłoś księdzu lub 

szafarzowi 

Zbieramy środki na poważny 
remont dachu zwiększenie 
darów nawet o £1 też się 

liczy 

Katechezy dla dzieci przy-
gotowujących się do I Ko-
munii po angielsku w śro-
dy 16:15 

mailto:shtaberdeen@gmail.com


Homilia Ks. Gabor  
Dziś wiele gwiazd oraz programy telewi-
zyjne są produkowane i być może to 
odzwierciedla podstawową potrzebę w 
społeczeństwie, aby był w nich ktoś, kto 
może nas inspirować; ktoś, kto może 
wyciągnąć z nas najlepsze. Oczywiście 
każdy sukces wymaga szczerego przygo-
towania i wytrwałości po drodze. Mędr-
cy w dzisiejszej Ewangelii również chcieli 
odnieść sukces w zakresie odnalezienia 
Mesjasza. Poczynili wiele przygotowań 
poprzez studiowanie starożytnych tek-
stów i próbując znaleźć prawdziwe zna-
czenie tych tekstów, tak aby mogli zi-
dentyfikować dokładnie, która gwiazda 
zaprowadzi do Mesjasza. Nie sądzę, że 
potrzebujesz tak wiele przygotowań, aby 
uświadomić sobie, że żadna z gwiazd w 
telewizji nie prowadzi do Mesjasza. Na-
sze gwiazdy przewodnie żyją życiem 

spokojnym w społeczeństwie i w ko-
ściele, pokazując codzienne życie i 
zadziwiająco odważną wiarę, tak jak Mę-
drcy.  Aby długą podróż w nieznane od-

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 2,3) 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przybyliśmy złożyć pokłon 
Panu.  
EWANGELIA (Mt 2,1-12) 
Pokłon Mędrców ze Wschodu 
Słowa Ewangelii według świętego Ma-
teusza. 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w 
Judei za panowania króla Heroda, oto 
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jero-
zolimy i pytali: „Gdzie jest nowo 

narodzony król żydowski? Uj-
rzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na 
Wschodzie i przybyliśmy oddać 
Mu pokłon”. 
Skoro usłyszał to król Herod, prze-
raził się, a z nim cała Jerozolima. 
Zebrał więc wszystkich ar-
cykapłanów i uczonych ludu i 
wypytywał ich, gdzie ma się 
narodzić Mesjasz. 
Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem 
judzkim, bo tak napisał prorok:  
A ty, Betlejem, ziemio Judy,  
nie jesteś zgoła najlichsze spośród 
głównych miast Judy,  
albowiem z ciebie wyjdzie wład-
ca,  
który będzie pasterzem ludu 
mego, Izraela”. 
Wtedy Herod przywołał potajem-
nie Mędrców i wypytał ich 

być i znaleźć Mesjasza, który w zasa-
dzie jest tym o co chodzi w chrześci-
jańskiej podróży życia potrzebujesz 
Wiary. Gwiazda symbolizuje wiarę, 
która prowadzi nas w naszej podróży 
przez nieznane terytoria życia. Nasza 
wiara rozpoczęła się jakiś czas temu, 
kiedy nasi rodzice i Kościół nauczali 
nas o Bogu i kościele, i pomogli nam 
dobrze zrozumieć starożytny tekst 
Bibli. Jeśli mamy znaleźć Mesjasza w 
naszej podróży wiary musi towarzy-
szyć poszukiwanie naszego starożyt-
nego tekstu, Bibli, słuchając naucza-
nia Kościoła i podążając za przykłada-
mi inspirujących ludzi; wszystko to w 
świetle wiary Kościoła. Podróż mędr-
ców ukazuje inny aspekt naszej po-
dróży wiary. Mówi nam, że tak jak 
gwiazda była widoczna tylko w ciem-
ności, więc światło wiary jest bardziej 
widoczne, kiedy przechodzimy przez 
ciemny lub trudny okres w naszym 
życiu. Możemy zbliżyć się do Jezusa 
czasami tylko wtedy, gdy walczymy, a 

my możemy temu sprostać, pod 

 

Pan Wielkiego majestatu 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win/x2  
 
Cicha noc, święta noc, 
Jakiż w tobie dzisiaj czas 
W Betlejem dziecina święta 
Wznosi w górę swe rączęta,  
Błogosławi nam /x2 
 
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Be-
tlejem Wesoła nowina 
Że Panna czysta, że Panna czysta 
Porodziła Syna 
 
Chrystus się rodzi 
Nas oswobodzi 
Anieli grają 
Króle witają 
Pasterze śpiewają 
Bydlęta klękają 
Cuda, cuda ogłaszają 
 
Maryja Panna, Maryja Panna 
Dzieciątko piastuje I Józef święty i 
Józef święty On ją pielęgnuje 
 
Chrystus się rodzi... 

poczucie wspólnoty jest celem 
herbaty & kawy po naszej mszy, 
gdzie możesz poznać siebie na-
wzajem lepiej i zachęcić się na-
wzajem w naszej podróży wiary. 
Jezus jest z nami i w każdym z 
nas. Więc aby znaleźć Chrystusa, 
potrzebujemy siebie nawzajem. 
Mędrcy ofiarowali również dary 
Panu Jezusowi. Jest to przypo-
mnienie dla nas wszystkich, że 
nie możemy po prostu pójść do 
Kościoła i wrócić do domu bez 

Wśród nocnej ciszy głos się rozcho-
dzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się wam 
rodzi! Czym prędzej się wybierajcie,  
Do Betlejem pospieszajcie  
Przywitać Pana.  
 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  
Z wszystkimi znaki danymi sobie.  
Jako Bogu cześć Mu dali,  
A witając zawołali  
Z wielkiej radości:  
 
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,  
Cztery tysiące lat wyglądany  
Na Ciebie króle, prorocy  
Czekali, a Tyś tej nocy  
Nam się objawił.  
 
I my czekamy na Ciebie, Pana,  
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,  
Padniemy na twarz przed Tobą,  
Wierząc, żeś jest pod osłoną  
Chleba i wina. 
 
Przybieżeli do Betlejem pasterze,  
Grając skocznie Dzieciąteczku na 
lirze.  
Chwała na wysokości, chwała na 
wysokości a pokój na ziemi. 
 
Oddawali swe ukłony w pokorze  
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...  
 
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,  
Których oni nie słyszeli, jak żywi. 
Chwała na wysokości...  
 
Dziwili się napowietrznej muzyce 
i myśleli, co to będzie za Dziecię? 
 
Chwała na wysokości ... 
 
Oto mu się wół i osioł kłaniają,  
Trzej królowie podarunki oddają. 
Chwała na wysokości...  
 
I anieli gromadą pilnują 
Panna czysta wraz z Józefem pilnują 
Chwała na wysokości...  

oferowania naszych darów i 
umiejętności życiu Kościoła, ale 
uczestniczyć w jego życiu, gdzie 
można wykorzystać swoje 
umiejętności i talenty.  Wresz-
cie, ważne jest, aby pamiętać, 
że mędrcy nie wrócili do domu 
w ten sam sposób ale na inną 
trasą. Oznacza to, że kiedy przy-
szedłeś do Kościoła a spotkałeś 

Chociaż w stajence, chociaż w 
stajence 
Panna Syna rodzi 
Przecież on wkrótce, przecież on 
wkrótce Ludzi oswobodzi 
 
Chrystus się rodzi… 
I Trzej królowie, i trzej królowie 
Od wschodu przybyli 
I dary Panu, i dary Panu 
Kosztowne złożyli 
Chrystus się rodzi 
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i 
my Przywitać Jezusa Króla nad 
królami, Króla nad królami 
Uwielbić Jezusa 
Chrystus się rodzi 
 

się z Chrystusem twoja podróż ży-
cia musi być kontynuowana w inny 
sposób; Twój sposób myślenia i 
postawy wobec ludzi muszą się 
zmienić i stać się bardziej Chrystu-
sowym sposobem myślenia i posta-
wą wobec ludzi. 

 
Poznali Go Mesjaszem być prawym 
Narodzonym dzisiaj Panem łaska-
wym Chwała na wysokości...  
 
My go także Bogiem, Zbawcą już 
znamy I z całego serca wszystko 
kochamy Chwała na wysokości... 
 
Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłóbka Matka Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta 
Nad dzieciątka snem,/x2 
 
Cicha noc, święta noc, 
Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni 
Za anielskim głosem pieni 
Gdzie się spełnił cud /x2 
 
Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn 

O gwiazdo Betlejemska, 
zaświeć na niebie mym. 
Tak szukam Cię wśród nocy, 
tęsknię za światłem Twym. Za-
prowadź do stajenki, Leży tam 
Boży Syn, 
Bóg - Człowiek z Panny świętej, 
dany na okup win. 
 
O nie masz Go już w szopce, 
nie masz Go w żłóbku tam? Więc 
gdzie pójdziemy Chryste? gdzie 
się ukryłeś nam? Pójdziemy 
przed ołtarze, Wzniecić miłości 
żar, I hołd Ci niski oddać: to jest 
nasz wszystek dar.  
 
Ja nie wiem; o mój Panie, któryś 
miał w żłobie tron, Czy dusza 
moja biedna milsza Ci jest, niż 
on. Ulituj się nade mną, błagać 
Cię kornie śmiem, Gdyś stajnią 
nie pogardził, nie gardź i sercem 
mym. 
 
Czy zamieszkasz w tym sercu, 
Zbawco mój i Panie, Gdzie nędz-
niejsze ni w stajni znajdziesz tam 
posłanie? Ulituj się nade mną,  
nad stworzeniem Twoim, Jakoś 
stajnią nie wzgardził, nie gardź 
sercem moim 

dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 
A kierując ich do Betlejem, rzekł: 
„Udajcie się tam i wypytujcie staran-
nie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, 
donieście mi, abym i ja mógł pójść i 
oddać Mu pokłon”. Oni zaś 
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 
A oto gwiazda, którą widzieli na 
Wschodzie, szła przed nimi, aż 
przyszła i zatrzymała się nad 
miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy uj-
rzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z 
Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i 
oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. 
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby 
nie wracali do Heroda, inną drogą 
udali się do ojczyzny. 

Oto słowo Pańskie. 

warunkiem, że trzymamy światło 
wiary i nie odwrócimy się od nie-
go.  Kiedy Mędrcy dotarli tropem 
gwiazdy poprosili o wskazówki, 
jak słyszeliśmy w Ewangelii. 
"Gdzie jest Dzieciątko króla Ży-

dów?" W ten sam sposób, jeśli my 
stracimy ślad w naszej podróży wiary 
podczas walki mamy również zapytać o 
wskazówki od tych, którzy wiedzą, jak i 
gdzie znaleźć Jezusa, zamiast rezygna-
cji i myślenia, że Bóg nas opuścił. Fakt, 
że mądrzy ludzie podróżują jako wspól-
nota, pokazuje również, że tą podróż 
wiary nie jest tylko prywatną podróżą. 
Jest to podróż wspólnotowa, podróż 
rodzinna; podróż ludzi, którzy znają się 
nawzajem. Poczucie Wspólnoty daje 
im zaufanie i możliwość, aby zachęcić 
się nawzajem, gdy stracą serce. Po to 
jest rodzina i przyjaciele i po to jest 
Kościół. Jako wspólnota, mędrcy mogli 
dyskutować i dzielić się swoimi prze-
myśleniami, obawami i wątpliwościa-
mi. Jako Chrześcijan, powinniśmy zro-
bić to samo, ale chodzi o to by stać się 
bardziej jak społeczność, gdzie ludzie 
dbają o siebie a nie tylko uprzejmie się 
mijają przed i po Mszy św. Zbudować 


