Wydanie polskie
Styczeń Chrzest Pański 2019 ROK C
Intencja Mszalna: W drugie urodziny Ewy

„Oto Ja dokonuje rzeczy nowej: pojawia się właśnie czyż jej nie poznajecie?”
Szukasz Boga ale nie wiesz jak zacząć?

Iz 43, 18-19

Usłyszałeś „głos” w swoim sercu i chcesz więcej?

Oto program odnowy duchoweOdczuwasz głód duchowego życia i chcesz się tym z kimś podzielić?
go życia w Kościele Serca Jezusa :

Komunia do chorych w
domu zgłoś księdzu lub
szafarzowi

Katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii po angielsku w środy 17:00

ZAWIERZ SIĘ SERCU
JEZUSA w pierwsze piątki
miesiąca zapraszamy na
Mszę (18:00) z nabożeństwem do Najświętszego
Serca

SPOWIEDŹ przed mszą świętą lub umawiana

ODNOWA I CZAS ŁASKI
EUCHARYSTIA I DOŚWIADCZANIE BOGA ŻYWEGO
Co 2gi piatek miesiąca zapraszamy na
nowe wydarzenie ewangelizacyjne
“Parish renewal for all” 18:00-19:00
Msza Św. z udziałem wspólnoty polskoszkockiej ( Osobiste przyżywanie Słowa
Bożego i dzielenie się; własne intencję)
19:00-19:30 Czas łaski; adoracja, modlitwa wstawiennicza 19:30—20:30 po
wszystkim poczęstunek

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

Clergy: Parish Priest: Fr Gabor Czako
Telephone: Parish Office:
01224626359/01224621581
Email: shtaberdeen@gmail.com
Office Hours: Wednesdays and Fridays: 12.00 - 18.00

15 Grampian Road, Torry, Aberdeen
AB11 8ED,
Scotland, United Kingdom
www.sacredhearttorry.com
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Sacred Heart RC Church

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

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 42,1-4.6-7)
Chrystus sługą, w
którym Bóg ma
upodobanie
Czytanie z Księgi
proroka Izajasza.

Sacred Heart
Czytania Str. 1
Ewangelia Homilia Str. 2
Teksty pieśni Str. 3
Ogłoszenia i inneStr. 3

słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa
Chrystusa. On to jest Panem
To mówi Pan: „Oto
wszystkich. Wiecie, co się
mój Sługa, którego
działo w całej Judei,
podtrzymuję,
począwszy od Galilei, po
Wybrany mój, w którym
chrzcie, który głosił Jan. Znamam upodobanie.
cie sprawę Jezusa z Nazaretu,
Sprawiłem, że Duch mój co mieszkają w ciemności”.
Zagrzmiał Bóg majestatu: * którego Bóg namaścił
na Nim spoczął; On
Oto słowo Boże.
a w świątyni Jego wszyscy Duchem Świętym i mocą.
przyniesie narodom
Przeszedł On, dobrze czyniąc
wołają: „Chwała”.
Prawo.
Pan zasiadł nad potopem, * i uzdrawiając wszystkich,
Nie będzie wołał ni pod- PSALM RESPONSORYJNY
którzy byli pod władzą diabła,
nosił głosu, nie da słyszeć (Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10) Pan jako Król zasiada na
dlatego że Bóg był z Nim”.
wieki.
krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny
Refren: Pan ześle pokój
Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE (Dz
nadłamanej, nie zagasi
swojemu ludowi.
10,34-38)
knotka o nikłym płomyŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
ku.
Oddajcie Panu, synowie
(Por. Mk 9,6)
Jezus został namaszczony
On z mocą ogłosi Prawo, Boży, *
Duchem Świętym
nie zniechęci się ani nie oddajcie Panu chwałę i
Aklamacja: Alleluja, alleluja,
załamie, aż utrwali Prawo sławcie Jego potęgę.
Czytanie z Dziejów Apostol- alleluja.
na ziemi, a Jego pouczen- Oddajcie chwałę Jego
skich.
ia wyczekują wyspy. Ja,
imieniu, *
Otwarło się niebo i zabrzmiał
Pan, powołałem Cię słusz- na świętym dziedzińcu
głos Ojca:
Gdy Piotr przybył do
nie, ująłem Cię za rękę i uwielbiajcie Pana.
To jest mój Syn umiłowany.
Cezarei, do domu Korukształtowałem,
Jego słuchajcie.
neliusza, przemówił:
ustanowiłem Cię
Ponad wodami głos
„Przekonuję się, że Bóg
przymierzem dla ludzi,
Pański, *
naprawdę nie ma względu Aklamacja: Alleluja, alleluja,
światłością dla narodów, Pan ponad wód bezmialleluja.
na osoby. Ale w każdym
abyś otworzył oczy
arem!
narodzie miły jest Mu ten,
niewidomym, ażebyś z
Głos Pana potężny, *
zamknięcia wypuścił
głos Pana pełen dostojeńst- kto się Go boi i postępuje
sprawiedliwie. Posłał swe
jeńców, z więzienia tych, wa.

EWANGELIA
(Łk 3,15-16.21-22)
Chrzest Jezusa
Słowa Ewangelii według świętego
Łukasza.

mocniejszy ode mnie, któremu nie
jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem”.
Kiedy cały lud przystępował do
chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się
niebo i Duch Święty zstąpił na
Niego w postaci cielesnej niby
gołębica, a z nieba odezwał się
głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie”.

Gdy lud oczekiwał z napięciem i
wszyscy snuli domysły w sercach co
do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on
tak przemówił do wszystkich: „Ja was
Oto słowo Pańskie.
chrzczę wodą; lecz idzie

Homilia Ks. Gabor
Dziś słowem kluczowym naszej mszy
jest "chrzest". Pamiętajmy, że kiedy
Pan Jezus został ochrzczony; został
ochrzczony Duchem Świętym.
Słowo "chrzest" tłumaczone z języka
greckiego, ma angielski odpowiednik,
„filling up” tj. "napełnianie" i niestety
nigdy nie stało się powszechnie stosowane. Dlatego też, gdy używamy
słowa "chrzest" myślimy tylko o ceremonii chrztu, zamiast tego, co faktycznie dzieje się podczas tej ceremonii, a mianowicie, że jesteśmy dosłownie napełnieni Duchem Świętym.
Z tego względu, gdy myślimy o
chrzcie, nie bierzemy pod uwagę jego ważnego znaczenia, i nie myślimy
czy moc Ducha Świętego nas napełnia czy też się wyczerpała. To jest
poważne pytanie do każdego z nas
dzisiaj: Czy czujesz się całkowicie wypełniony Duchem Świętym, czy nie?
Jeśli tak, to świetnie, powinno się to

ujawniać, że Duch Święty pracuje
przez ciebie pod wieloma względami. Jeśli nie, to jest to dobra
okazja, aby wprowadzić zmiany i
otworzyć się ponownie na łaskę i
moc Ducha Świętego.
Przed ostatnią duchową odnową
Kościoła katolickiego zaczynającą
się w 1967, na Uniwersytecie
Duquesne, w Stanach Zjednoczonych, podczas rekolekcji, uczniowie udali się do kaplicy uniwersyteckiej i odnowili postanowienie,
że będą podążać za Bogiem w każdy sposób, całym umysłem i ser-

cem i ze wszystkich sił, nawet gdyby
mieli cierpieć. Natychmiast doświadczyli oni nowego napełniania Duchem
Świętym i od tej chwili w Kościele katolickim rozpoczęła się globalna odnowa duchowa. Stało się to przez
„chrzest”, innymi słowy przez całkowite napełnienie Duchem Świętym.
To odnowienie postanowienia i ofiarowania całego swojego życia Panu Jezusowi można zrobić w każdej chwili
przez każdego chrześcijanina. Jeśli postanowisz wyrazić odnowienie swojej
miłości do Trójcy Świętej, możesz być
pewien odpowiedzi tak jak od rodzica,
który zapewnia "Jesteś moim ukochanym synem/córką", słowami, które
pojawią się w formie przyjścia Ducha
Świętego, tak jak słyszeliśmy w opowieści z Ewangelii. Im mocniej będziesz się starać ofiarować, tym większa będzie odpowiedź od Trójcy Świętej. W zeszłym tygodniu, kiedy z wieloma innymi osobami odnowiliśmy swoje ofiarowanie Sercu Jezusa wróciłem
do domu odświeżony jako nowa osoba, wypełniona miłością Bożą. Dla
mnie z całą pewnością była to odpowiedź Ojca w niebie i wierzę, że zwiększył on moc Ducha Świętego we mnie.
To trwało tylko przez kilka dni i niestety, znikło z różnych powodów. Więc
nadszedł czas, aby odnowić, to zaangażowanie ponownie.
Więc pragnę również was zachęcić do
odnowienia swojego zawierzenia się
Ojcu niebieskiemu poprzez Jezusa.
Zrób to szczerze z całego umysłu i serca, zwłaszcza jeśli czujesz się wyczerpany duchowo. Pomogą ci w tym wydrukowane formularze, które znajdziesz przy wejściu do kościoła lub po

prostu znajdź w Internecie modlitwy do Serca Pana Jezusa;
Możesz też dokonać zawierzenia
własnymi słowy i rób to za każdym razem, gdy poczujesz się
duchowo wyczerpany lub słaby.

Gdy się Chrystus rodzi i na
świat przychodzi, Ciemna noc
w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.
Mówią do pasterzy, którzy
trzód swych strzegli, Aby do
Betlejem czym prędzej pobiegli, Bo się narodził Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel,

Gloria, gloria....
O, niebieskie Duchy i Posłowie
nieba, Powiedzcież wyraźniej,
co nam czynić trzeba, Bo my
nic nie pojmujemy, ledwo od
strachu żyjemy,
Gloria, gloria...
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w
Betlejem, 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, Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, choć w
stajeneczce,
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...
Gdy śliczna Panna Syna kołysała, Z wielkim weselem tak
Jemu śpiewała:

Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko, Lili, lili, laj, śliczne
Paniąteczko.
Przybądźcie z nieba, święci
Aniołowie, Śpieszcie do ludzi
z pokojem posłowie,
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu, Lili, lili, laj, niebieski
Dziedzicu.
Łączcie się w dziękach
wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu
waszym nieci,
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu, Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!
Mizerna, cicha, stajenka licha, Pełna niebieskiej chwały, Oto leżący, przed nami
śpiący W promieniach Jezus
mały.
Nad Nim Anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą

Z włosy złotymi, z skrzydły
białymi, Pod malowaną tęczą.
Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, Cały świat
orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, BógCzłowiek tu wcielony.
I oto mnodzy ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pewni
zbawienia,
Upadli na kolana.
W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie
przygrywajcie, Jako Panu
naszemu.
My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy.
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.
Naprzód tedy, niechaj
wszędy Zabrzmi świat w
wesołości. Że posłany, nam
jest dany Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
"Chwała na wysokości".

