
 

 „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9 
 

(Dz 15,1-2.22-29) 
Dekret Soboru 
Jerozolimskiego 
 
Czytanie z Dziejów 
Apostolskich. 
 
Niektórzy przybysze z Judei 
nauczali braci w Antiochii:  
”Jeżeli się nie poddacie 
obrzezaniu według zwyczaju 
Mojżeszowego, nie możecie 
być zbawieni”.  
Kiedy doszło do niemałych 
sporów i zatargów między 
nimi a Pawłem i Barnabą, 
postanowiono, że Paweł i 
Barnaba, i jeszcze kilku 
spośród nich udadzą się w 
sprawie tego sporu do 
Jerozolimy, do Apostołów i 
starszych.  
Wtedy Apostołowie i starsi 
wraz z całym Kościołem 
postanowili wybrać ludzi 
przodujących wśród braci: 
Judę, zwanego Barsabas, i 
Sylasa i wysłać do Antiochii 
razem z Barnabą i Pawłem. 
Posłali przez nich pismo tej 
treści:  
”Apostołowie i starsi bracia 
przesyłają pozdrowienie 
braciom pogańskiego 
pochodzenia w Antiochii, w 
Syrii i w Cylicji. Ponieważ 
dowiedzieliśmy się, że 
niektórzy bez naszego 
upoważnienia wyszli od nas i 
zaniepokoili was naukami, 
siejąc wam zamęt w 
duszach, postanowiliśmy  

 

 
 
Ref. Chwała na wysokości!  
Chwała Jedynemu Bogu! 
Chwała na wysokości! 
Chwała, a ludziom pokój! 
 
1. Chwalimy Cię, błogosławimy 
Cię  
Wielbimy Cię, wysławiamy 
Dzięki Ci składamy 
Bo wielka jest chwała Twoja!  
Panie Boże, Królu nieba 
Boże Ojcze Wszechmogący 
Panie, Synu Jednorodzony 
Jezu Chryste. 
 
2. Baranku Boży, Synu Ojca 
Który gładzisz grzechy świata 
Zmiłuj się nad nami  
Zmiłuj się nad nami 
Który gładzisz grzechy świata 
Przyjm błaganie nasze 
Który siedzisz po prawicy Ojca  
Zmiłuj się nad nami. 
 
3. Albowiem tylko Tyś jest 
święty 
Tylko Tyś jest Panem 
Tylko Tyś najwyższy, Jezu 
Chryste 
Z Duchem Świętym, 
w chwale Boga Ojca. Amen. 

(HM) 

 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 

 
G IFT AID (GA) Darowizna 
(tylko dla podatników UK) 
1. Podnieś GA kopertę lub 
2.Wyślij zlecenie stałe banku 
zwiększ swoją darowiznę o 
25% . Porozmawiaj z ks. 
Gabor (Ks. G) 
 
Dzień Wniebowstąpienia 
ŚWIĘTY DZIEŃ OBOWIĄZKU: 
Msza święta będzie w 
Najświętszym Sercu o 19:00. 
(Ks. G) 
 
 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
  

W  najbliższy piątek 31 
maja zapraszamy na 
Nabożeństwo Drogi 
Światła.  
 

S zukamy chętnych do 
pomocy naszej Parafii i mszy 
świętej:  ogrodnik, 
czytających, szafarzy, 
śpiewających, 
sprzątających…:) Wszystkich 
zainteresowanych prosze o 
zgłoszenie się do 
kogokolwiek z posługujących. 
 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
 
ZAWIERZ SIĘ SERCU 
JEZUSA w pierwsze piątki 
miesiąca zapraszamy na 
Mszę (18:00) z 
nabożeństwem do 
Najświętszego Serca 

 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :  

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

                        (HM) 

jednomyślnie wybrać mężów 
i wysłać razem z naszymi 
drogimi: Barnabą i Pawłem, 
którzy dla imienia Pana 
naszego Jezusa Chrystusa 
poświęcili swe życie. 
Wysyłamy więc Judę i Sylasa, 
którzy powtórzą wam ustnie 
to samo.  
Postanowiliśmy bowiem, 
Duch Święty i my, nie 
nakładać na was żadnego 
ciężaru oprócz tego, co 
konieczne. Powstrzymajcie 
się od ofiar składanych 
bożkom, od krwi, od tego, co 
uduszone, i od nierządu. 
Dobrze uczynicie, jeżeli 
powstrzymacie się od tego. 
Bywajcie zdrowi!”.  
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren: Niech wszystkie 
ludy sławią Ciebie, Boże. 

 
(Ap 21,10-14.22-23) 
Miasto święte 
 
Czytanie z Księgi Apokalipsy 
świętego Jana Apostoła. 

Uniósł mnie anioł w 
zachwyceniu na górę wielką i 
wyniosłą, i ukazał mi Miasto 
Święte, Jeruzalem, zstępujące 
z nieba od Boga i mające 
chwałę Boga. Źródło jego 
światła podobne do kamienia 
drogocennego, jakby do 
jaspisu o przejrzystości 
kryształu: Miało ono mur 
wielki a wysoki, miało 
dwanaście bram, a na 
bramach dwunastu aniołów i 
wypisane imiona, które są 
imionami dwunastu pokoleń 
synów Izraela. Od wschodu 
trzy bramy i od północy trzy 
bramy, i od południa trzy 
bramy, i od zachodu trzy 
bramy. A mur Miasta ma 
dwanaście warstw 
fundamentu, a na nich 
dwanaście imion dwunastu 
Apostołów Baranka.  
A świątyni w nim nie dojrzałem: 
bo jego świątynią jest Pan Bóg 
wszechmogący oraz Baranek. I 
miastu nie trzeba słońca ni 
księżyca, by mu świeciły, bo 
chwała Boga je oświetliła, a 
jego lampą jest Baranek.  
 
Oto słowo Boże. 

                Taca (19.05.19’) 
Polska: £ 91.90 (£1/osobę) 
Dla księży chorych i emerytów: 
£151.36 (2 Msze; £1/osobę)) 
Reszta Parafii £ 218 (£3/osobę) 
Msza trydencka: £91 (£4/osobę) 

Dziękuję bardzo! (Ks.G) 
 

S powiedź przed Mszą Św o godz 13.00. lub umawiana. 

K omunia do chorych w domu zgłoś księdzu lub szafarzowi 

W ażne informacje dla obywateli EU na tablicy ogłoszeń!! 

Clergy: Parish Priest: Fr Gabor Czako 
Telephone: Parish Office: 1224626359/01224621581 
Email: shtaberdeen@gmail.com 
Office Hours: Wednesdays and Fridays: 12.00 - 18.00 

Sacred Heart RC Church 
15 Grampian Road, Torry, Aberdeen AB11 8ED, 

Scotland, United Kingdom  
www.sacredhearttorry.com 

REDAKCJA:  BARBARA  SZTUKA(BS) HANNA MOZOLEWSKA (HM) KLAUDIUSZ MOZOLEWSKI (KM) KSIĄDZ GABOR (KS.G) 

 



 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę,  
a Ojciec mój umiłuje go i do 
niego przyjdziemy. 
 

 
(J 14,23-29)  
Duch Święty nauczy was 
wszystkiego 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Jana. 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów:  
”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a 
Ojciec mój umiłuje go, i 
przyjdziemy do niego, i 
będziemy w nim przebywać. Kto 
Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, 
którą słyszycie, nie jest moja, 
ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca.  
To wam powiedziałem 
przebywając wśród was. A 
Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam 
wszystko, co wam 
powiedziałem.  
Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat. Ja wam daję. Niech się 
nie trwoży serce wasze ani się 
nie lęka. Słyszeliście, że wam 
powiedziałem: Odchodzę i 
przyjdę znów do was. Gdybyście 
Mnie miłowali, 
rozradowalibyście się, że idę do 
Ojca, bo Ojciec większy jest ode 
Mnie.  
A teraz powiedziałem wam o 
tym, zanim to nastąpi, abyście 
uwierzyli, gdy się to stanie”.  
 
Oto słowo Pańskie. 

 

 
Choć wielu wydaje się ono 
zupełnie nowe, to 
nabożeństwo, w formie 
podobne do Drogi 
Krzyżowej, znane było w 
Kościele od wieków. 
 
No właśnie. W liturgii chyba 
dużo mocniej akcentuje się 
mękę i śmierć Jezusa, a więc 
i Wielki Post niż okres 
wielkanocny? 
 
“Myślę że troszkę zachwiane 
są tutaj proporcje. Nasza 
pobożność wielkopostna jest 
rozbudowana; także bardzo 
emocjonalna. Tak naprawdę 
idea tych 40 dni jest jednak 
taka, że musimy w Wigilię 
Paschalną odnowić swoje 
przyrzeczenia chrzcielne, tzn. 
odkryć w sobie 
zmartwychwstanie Jezusa. 
Istnieje niebezpieczeństwo, 
że gdy skoncentrujemy się na 
samym Wielkim Poście, to 
nie poprowadzi nas do tego, 
co jest istotą chrześcijaństwa 
- doświadczania żywego 
Jezusa, tego że On jest Kimś 
żywym w moim życiu. Aby 
uznać prawdę o tym, że Jezus 
został zabity, nie trzeba być 
wierzącym - na to są 
świadectwa historyczne. 
Wiara sprawdza się dopiero 
w doświadczeniu żywego 
Jezusa. Już Ojcowie Kościoła 

 
zwracali uwagę, że post 
trzeba uświęcać, że musi on 
znaleźć znaczenie poza sobą.  
Pamiętać musimy, że to 
Wielkanoc jest 
najważniejszym wydarzeniem 
chrześcijańskim, a Pascha 
absolutnym centrum naszej 
wiary. Tak więc te 50 dni od 
zmartwychwstania powinny 
być jednym wielkim świętem. 
Tymczasem nie wyraża się to 
za bardzo w naszej 
pobożności.” 
Z księdzem dr. hab. 
Grzegorzem Rysiem, 
wykładowcą Papieskiej 
Akademii Teologicznej w 
Krakowie oraz Wyższej 
Szkoły Europejskiej im. ks. 
Józefa Tischnera, rozmawia 
Błażej Tobolski Opoka.org.pl

"Anioł Pana rzekł do 
kobiet:" nie bójcie się! 
Wiem, że szukacie Jezusa 
Ukrzyżowanego. Nie ma 
Go tu, bo zmartwychwstał 
tak jak powiedział. 
(Mateusz 28:5B-6a) 
Dzisiejsi ludzie wiele ryzykują 
śpiesząc do grobu, 
balsamując swoje własne 
życie.  Łatwiej jest opłakiwać, 
przeszłość niż patrzeć w 
przyszłość.  Ważne jest, abyś 
pozwolił się ponownie 
zewangelizować przez 
wielkanocne wydarzenie 
zapoczątkowane w tym 
wiecznym dniu. Wielkanoc 
musi być w samym centrum 
nowej  

ewangelizacji naszych 
czasów. 
W tym świecie szybko 
płynących informacji, 
jesteśmy w 
niebezpieczeństwie ze 
Paschalna wiadomość tonie 
w powodzi nowych 
informacji. Orędzie 
wielkanocne musi zająć 
należne mu miejsce w sercu 
każdej osoby i w sercu ich 
sposobu życia.  Nawet 
najwspanialsze newsy nie 
mają znaczenia, jeśli to 
śmierć ma ostatnie słowo

"Następnie udał się drugi 
uczeń, ten, który przybył 
najpierw do grobu, i 
zobaczył i uwierzył" (Jan 
20:8). 
Pusty grób nie był dowodem 
zmartwychwstania, ale raczej 
cichym świadkiem 
największego wydarzenia 
naszej wiary. Widząc pusty 
grób, uczniowie byli 
zmotywowani do 
poszukiwania 
zmartwychwstałego Pana w 
pracy pośród nich. Widzieli i 
wierzyli w ciągłą obecność 
Pana miłości. Wszystkie 
puste i samotne miejsca 
naszego życia są tymi 
miejscami, gdzie Pan pragnie 
działać i być objawiany.

„Odwróciła się i ujrzała 
Jezusa, ale nie wiedziała, 
że to Jezus. Jezus rzekł do 
niej: "Kobieto, dlaczego 
płaczesz? Kogo szukasz? 
Myślała, że był 
ogrodnikiem i rzekła do 
niego: "Panie, jeśli ty Go 
wyprowadziłeś, powiedz 
mi, gdzie Go położyłeś, a 
ja go zabiorę." Jezus rzekł 

do niej: "Mario!" 
Odwróciła się i rzekła do 

 
niego po hebrajsku 
"Rabbouni", co oznacza 
nauczycielu. Jezus rzekł 
do niej: "Przestań 
trzymać się mnie, bo 
jeszcze nie wstąpiłem do 
Ojca. Ale idź do moich 
braci i powiedz im: "idę 
do mojego Ojca i Ojca 
wasze, do mojego Boga i 
Boga waszego". Maria 
Magdalena udała się 
ogłosić uczniom: 
"widziałam Pana" i to, co 
jej powiedział "(Jana 
20:14b-18). 
W czwartej Ewangelii, Maria 
Magdalena otrzymuje misję, 
aby nieść dobrą nowinę o 
zmartwychwstaniu 
apostołom i uczniom. Maria 
była w towarzystwie Jezusa i 
jego wyznawców, i ma 
przywilej głosić nadzieję 
nowego życia. Od tej pory 
jest znana od wieków jako 
Apostoł apostołów. Jezus 
wezwał ją po imieniu, dał jej 
oczy wiary i powołał ją, aby 
przekazywała wyjątkowe i 
osobiste świadectwo swoim 
przyjaciołom ze wspólnoty.

 
"... Stało się tak, że 
podczas gdy rozmawiali i 

debatowali, Jezus zbliżył 
się i szedł z nimi, ale ich 
oczy nie mogły go 
rozpoznać... I rzekł do 
nich: "O głupi i leniwi 
sercem, by uwierzyć co 
mówili prorocy! Że to było 
konieczne, aby Mesjasz 
cierpiał te rzeczy, aby 
wejść w jego chwałę? 
Następnie, poczynając od 
Mojżesza i wszystkich 
proroków, im to, 
wyjaśniał im miejsca, 
gdzie o nim mowa we 
wszystkich pismach 
świętych "(Łukasz 24:15, 
25-27).  
Droga Emaus to opowieść o 
życiu chrześcijańskim. Ci 
uczniowie odchodząc od 
Jerozolimy odchodzili od 
wspólnoty wiary w porażkę i 
zdradę. Stracili nadzieję. My 
też mamy chwile rozpaczy i 
oddzielenia. 
Zmartwychwstały Pan Jezus 
towarzyszy nam w drodze, 
nawet jeśli poruszamy się w 
złym kierunku. Tylko Pan 
może "otworzyć" słowo, aby 
pomóc nam zrozumieć 
historię naszego życia, 
zwłaszcza cierpienia i czytać 
je w zgodzie z Pismem 
Świętym. Tylko Pan może 
rozpalić naszą energię i 
naszą determinację, aby 
poświęcić się temu co 
najważniejsze w życiu. 
... 
CD. na stronie parafi FB 
Już w piątek niezwykłe 
nabożeństwo w parafii Serca 
Jezusa 

(KM 

 
 
Jak mocno serce biło mi, 
gdym po raz pierwszy ujrzał 
obraz Twój. 
Spragniony łask, miłości 
Twej,  
wołałem Matko wysłuchaj 
mnie. 
   
Ref: Wśród tylu dróg 
poprowadź serce me 
Poprowadź je tam, gdzie 
radość wieczna jest. 
 
Jak czasem w życiu bywa źle, 
każdy z nas o tym dobrze wie. 
Ja jednak wciąż ufam, że Ty 
Matko będziesz prowadzić 
mnie. 
 
Ofiaruje Ci moją noc i mój 
dzień, 
moją pracę i mój sen, 
wszystko, co drogie mi, 
Panie, ofiaruję Ci. 
Bo dla Ciebie ja żyję, 
moim Królem jesteś Ty.  
To, co mam, wszystko 
ofiaruję Ci. 
 
 
Zmartwychwstały Pan 
Królestwo objął dziś   
Zmartwychwstały Pan 
Królestwo objął dziś   
Wszechmogący Bóg okazał 
swoją moc,    
Zakwitł krzyż i karmi, chroni 
mnie   
Jezus Pan rozdaje życie swe 

1. Milczący Baranek, Baranek 
zabity 
Wybawił dziś nas z niewoli 
tego świata  
Hańbą okrył śmierć, nasza 
Pascha,   
On wywiódł dziś nas ze 
śmierci do życia.   
 
2. W Ablu zabity, w Izaaku 
związany, 
Wzgardzony w Jakubie, w 
Józefie sprzedany, 
Zrodzony z Maryi, pięknej 
owieczki, 
Złożony w ofierze powstaje 
dziś z martwych. 
 
 
Ref.:Duszo ma, Pana 
chwal,  
oddaj Bogu cześć,   
Świętemu śpiewaj pieśń. 
Z mocą wywyższaj go, duszo 
ma,   
Uwielbiam, Boże, Cię.   
   
1.Nowy dzień wraz ze 
wschodem słońca,   
znów nadszedł czas, by Ci 
śpiewać pieśń.   
Cokolwiek jest już za mną i 
to wszystko co przede mną   
Wiem, będę śpiewać, gdy 
nadejdzie zmrok.   
   
2.Bogaty w miłość gniew 
oddalasz Panie 
Twe serce miłe wielbię imię 
Twe   
Ze względu na Twą dobroć 
będę śpiewać Tobie pieśni 
Wiele powodów by uwielbiać 
Cię 
 
 
Jezus Chrystus moim 
Panem jest,  alleluja 
On kocha mnie, On kocha 
mnie, alleluja.  /2x 

(BS 

 


