III NIEDZIELA ZWYKŁA 2019 ROK C

BIULETYN PARAFIALNY KOŚCIÓŁ SERCA JEZUSA TORRY ABERDEEN
Wydanie 11
INTENCJA MSZALNA: wolna intencja

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

Iz 43, 18-19

PIERWSZE CZYTANIE
(Ne 8,1-4a.5-6.8-10)
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Czytanie Prawa Bożego

Str.3

Usłyszałeś „głos” w swoim sercu i chcesz więcej?

Oto program odnowy duchowe- Odczuwasz 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

Priorytetowy remont
Postęp prac i ostateczny rachunek
Aby naprawić drewniane stropy dachu (firma renowacyjna zrobi to za darmo)
Potrzebujemy zastąpić zmurszałe drewno i pleśni po niżej stropu oraz
wyczyścić ściany, aby zapobiec odpadaniu tynku. Brakujące fundusze £4600
do ostatecznego rozliczenia naprawy dachu.

Clergy: Parish Priest: Fr Gabor Czako
Sacred Heart RC Church
Telephone: Parish Office:
15 Grampian Road, Torry, Aberdeen
1224626359/01224621581
AB11 8ED,
Email: shtaberdeen@gmail.com
Scotland, United Kingdom
Office Hours: Wednesdays and Fridays:
12.00 - 18.00
www.sacredhearttorry.com
Sacred Heart RC Parish Issue 20 January 2019

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 polsko-szkockiej ( 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

TACA

Gotówka : £ 51.43
Gift Aid:
£ 172.00
Polish Mass: £ 149.11
Wall repair donations: £50 +£140

Dziękuje Bardzo

Sacred Heart

Czytanie z Księgi
Nehemiasza.

Str. 4

należy do ciała? Lub jeśliby ucho
powiedziało: Ponieważ nie jestem
okiem, nie należę do ciała - czyż
Gdy Izraelici mieszkali już w
nie należałoby do ciała? Gdyby
swoich miastach, wtedy
całe ciało było wzrokiem, gdzież
zgromadził się cały lud jak jeden
byłby słuch? Lub gdyby całe było
mąż na placu przed Bramą
słuchem, gdzież byłoby
Wodną. I domagali się od
dodaniem objaśnienia, tak że lud wieki, *
pisarza Ezdrasza, by przyniósł
rozumiał czytanie. Wtedy
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie powonienie?
Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył
księgę Prawa Mojżeszowego,
Nehemiasz, to jest namiestnik,
razem słuszne.
które Pan nadał Izraelowi.
oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i
Niech znajdą uznanie przed
DRUGIE CZYTANIE
Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo lewici, którzy pouczali lud, rzekli Tobą +
różne członki umieszczając każdy
przed zgromadzenie, w którym do całego ludu: „Ten dzień jest
słowa ust moich i myśli mego
z nich w ciele. Gdyby całość była
uczestniczyli nie tylko
poświęcony Bogu waszemu,
serca, *
jednym członkiem, gdzież byłoby
mężczyźni, lecz także kobiety
Panu. Nie bądźcie smutni i nie
Panie, moja Opoko i mój
ciało? Tymczasem zaś wprawdzie
oraz wszyscy inni, którzy byli
płaczcie!”. Cały lud bowiem
Zbawicielu.
liczne są członki, ale jedno ciało.
zdolni słuchać. I czytał z tej
płakał, gdy usłyszał te słowa
(1 Kor 12, 12-30)
Nie może więc oko powiedzieć
księgi na placu przed Bramą
Prawa. I rzekł im Nehemiasz:
Czytanie z Pierwszego listu
ręce: Nie jesteś mi potrzebna,
Wodną od rana aż do południa „Idźcie, spożywajcie potrawy
świętego Pawła Apostoła do
albo głowa nogom: Nie
w obecności mężczyzn, kobiet i świąteczne i pijcie napoje słodkie,
potrzebuję was.
PSALM
RESPONSORYJNY
tych, którzy rozumieli; a uszy
poślijcie też porcje temu, który
Raczej nawet niezbędne są dla
całego ludu były zwrócone ku
nic gotowego nie ma: albowiem Koryntian.
ciała te członki, które uchodzą za
księdze Prawa.
poświęcony jest ten dzień Panu
Bracia:
słabsze; a te, które uważamy za
Pisarz Ezdrasz stanął na
naszemu. A nie bądźcie
Podobnie jak jedno jest ciało,
drewnianym podwyższeniu,
przygnębieni, gdyż radość w Panu choć składa się z wielu członków, mało godne szacunku, tym
które zrobiono w tym celu.
jest ostoją waszą”.
a wszystkie członki ciała, mimo iż większym obdarzamy
poszanowaniem. Tak przeto
Ezdrasz otworzył księgę przed
Oto słowo Boże.
są liczne, stanowią jedno ciało,
szczególnie się troszczymy o
oczyma całego ludu, znajdował (Ps 19,8-9.10 i 15)
tak też jest i z Chrystusem.
przyzwoitość wstydliwych
się bowiem wyżej niż cały lud; a Refren: Słowa Twe, Panie, są
Wszyscyśmy bowiem w jednym
członków ciała, a te, które nie
gdy ją otworzył, cały lud się
duchem i życiem.
Duchu zostali ochrzczeni, aby
podniósł. I Ezdrasz błogosławił
Prawo Pańskie jest doskonałe i
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, należą do wstydliwych, tego nie
potrzebują. Lecz Bóg tak
wielkiego Pana Boga; a cały lud pokrzepia duszę, *
czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
ukształtował nasze ciało, że
podnosząc ręce odpowiedział:
świadectwo Pana niezawodne,
wolni. Wszyscyśmy też zostali
zyskały więcej szacunku członki z
„Amen! Amen!”. Potem
uczy prostaczka mądrości.
napojeni jednym Duchem. Ciało
pokłonili się i upadli przed
Jego słuszne nakazy radują
bowiem to nie jeden członek, lecz natury mało godne czci, by nie
było rozdwojenia w ciele, lecz
Panem na kolana, twarzą
serce, *
liczne członki. Jeśliby noga
dotykając ziemi.
jaśnieje przykazanie Pana i
powiedziała: Ponieważ nie jestem żeby poszczególne członki
troszczyły się o siebie nawzajem.
Czytano więc z tej księgi, księgi olśniewa oczy.
ręką, nie należę do ciała - czy
Tak więc, gdy cierpi jeden
Prawa Bożego, dobitnie, z
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wskutek tego rzeczywiście nie

EWANGELIA
wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu,
gdzie się wychował. W dzień
szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał,
Początek Ewangelii według
aby czytać. Podano Mu księgę
świętego Łukasza.
proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę natrafił na miejsce, gdzie
Wielu już starało się ułożyć
było napisane: „Duch Pański
opowiadanie o zdarzeniach, które spoczywa na Mnie, ponieważ
się dokonały pośród nas, tak jak
Mnie namaścił i posłał Mnie,
je przekazali ci, którzy od
abym ubogim niósł dobrą
początku byli naocznymi
nowinę, więźniom głosił wolność,
świadkami i sługami słowa.
a niewidomym przejrzenie; abym
Postanowiłem więc i ja zbadać
uciśnionych odsyłał wolnych,
dokładnie wszystko od
abym obwoływał rok łaski od
pierwszych chwil i opisać ci po
Pana”.
kolei, dostojny Teofilu, abyś się
Zwinąwszy księgę oddał słudze i
mógł przekonać o całkowitej
usiadł; a oczy wszystkich w
pewności nauk, których ci
synagodze były w Nim utkwione.
udzielono.
Począł więc mówić do nich: „Dziś
W owym czasie:
spełniły się te słowa Pisma,
Jezus powrócił w mocy Ducha
któreście słyszeli”.
do Galilei, a wieść o Nim
rozeszła się po całej okolicy. On Oto słowo Pańskie.
zaś nauczał w ich synagogach,
Łk 1,1-4;4,14-21)
Słowa Pisma spełniły się na
Chrystusie

członek, współcierpią wszystkie
Czy wszyscy są nauczycielami?
inne członki; podobnie gdy
Czy wszyscy mają dar czynienia
jednemu członkowi okazywane
cudów? Czy wszyscy posiadają
jest poszanowanie, współradują
łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy
się wszystkie członki.
przemawiają językami? Czy
Wy przeto jesteście Ciałem
wszyscy potrafią je tłumaczyć?
Chrystusa i poszczególnymi
członkami. I tak ustanowił Bóg w ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Kościele najprzód apostołów, po Aklamacja:Alleluja, alleluja,
wtóre proroków, po trzecie
alleluja.
nauczycieli, a następnie tych, co
Pan posłał Mnie, abym ubogim
mają dar czynienia cudów,
niósł dobrą nowinę,
wspierania pomocą, rządzenia
więźniom głosił wolność.
oraz przemawiania rozmaitymi
językami. Czyż wszyscy
Franciszek lansuje
są apostołami? Czy
wszyscy prorokują?

Homilia Ks. Gabor
modlitewną Boga pogłębia
się miarę przyJestem pewien, że
jesteś świadomy,
kampanię „Clic To Pray” swajania religijnych obyczajów
jak wielu ludzi na
pogańskiego
świecie, nie wie,
kim są ich rodzice, tym samym, chcie- społeczeństwa, w którym żyli. Więc
liby poznać kim byli a przez co poznać chociaż fizycznie powrócili do Jeroswoją tożsamość i pochodzenie znacz- zolimy pod przewodnictwem Niehemiasha musieli oni powrócić również
nie lepiej. Widziałem dokumentalny
duchowo, pod kierownictwem
film BBC o ludziach, którzy w końcu
Ezdrasza, najwyższego kapłana i ta
odnaleźli swoich rodziców po latach
poszukiwań i kiedy spotkali ich po raz duchowa odnowa zaczyna się dopiepierwszy w życiu ogarnęła ich euforia ro gdy Boże prawo zostało im odczytane. Pamiętasz co wtedy się stało w
a czasem nawet płacz. To wspaniale
pierwszym czytaniu?” Cały lud bozobaczyć coś takiego.
Jesteśmy świadkami czegoś podobne- wiem płakał, gdy usłyszał te słowa
Prawa.” Dlaczego? Ponieważ to był
go w Księdze Nehemiasza w pierwmoment nawrócenia; w świetle słów
szym czytaniu. Ta Księga rejestruje
trzeci powrót ludu Izraela do Jerozoli- prawa zdali sobie sprawę, jak bardzo
my z wygnania oraz w jaki sposób od- obrażali Ojca więc żałowali za swoje
nawiają przymierze z Bogiem Izraela, grzechy.
Ezdrasz czyta prawo, bo jest zdespeich niebieskiego Ojca po długim czasie. Jednakże ich oddzielenie od Pana rowany, aby doprowadzić lud Izraela
jest wynikiem odwrócenia się od Bo- z powrotem do Boga nie tylko fizyczga. Podczas wygnania ich separacja od nie, ale również duchowo, w ich ser-

cach i wyniku wyniku tego, odzyskują
swoją tożsamość przez przebaczenie,
jako ukochani, synowie i córki Ojca niebieskiego.
Możemy zapomnieć o naszej prawdziwej tożsamości i pójść na duchowe wygnanie za każdym razem, kiedy zanurzamy się w troski dnia codziennego
nabywamy świeckiej, niechrześcijańskiej mentalności i sposobu bycia z
ludźmi sądząc ich nawet w kościele. To
jest nasze wewnętrzne wygnanie ponieważ nie myślimy, nie zachowujemy
się i nie żyjemy jako dzieci Ojca niebieskiego i bracia, i siostry. Kiedy zapominamy o naszej prawdziwej tożsamości
jako umiłowane stworzenie coś innego
wpełza do nas, i nie jest to od Boga,
jest naznaczone przez: materializm,
praktyki okultystyczne, negatywizm,
złośliwość, brak umiaru i tym podobne.
To inni będą starali się nam powiedzieć
kim jesteśmy; świeckie media, które
nazywają nas zwierzętami, niechrześcijański przemysł filmowy, który
zachęca do romansów pozamałżeń-

skich, media społecznościowe i ci
którzy w nie inwestują; oni będą
mówić nam, kim jesteśmy.
Oto jak chrześcijanie i niechrześcijanie mogą skończyć się jak jeńcy,
niewidomi, sponiewierani i zubożeni duchowo, dosłownie jak ludzie,
do których Jezus został posłany, jak
usłyszeliśmy w czytaniu Ewangelii.
Ale kiedy zaczynamy słuchać Go po
raz kolejny i powracamy do najważniejszego Bożego prawa; aby miłować Boga całym naszym sercem i
umysłem, ze wszystkich sił a bliźniego jak siebie samego zaczynamy
wypełniać to, co mówi nam Jezus,
tak jak Maryja prosiła na weselu w
Kanie, wtedy zaczniemy odczuwać
różnice; stopniowo odzyskując naMizerna, 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 skrzydła białymi,
Pod malowaną tęczą.
I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.
Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony!
Oto Maryja, czysta lilija,
Przy niej staruszek drżący
Stoją przed nami, przed pastuszkami
Tacy uśmiechający.
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i
Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
x2
Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany Od Proroków ogłoszony, od narodów
upragniony x2
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy
Boga w Tobie

szą tożsamość jako ochrzczeni, wadzić ich z poumiłowani i napełnieni mocą
wrotem do Ojca,
Ducha Świętego synowie i córki przez modlitwę
naszego Ojca niebieskiego.
albo prosząc o
Mamy nowy rok, ale niech to
wstawiennictwo
będzie też rok odnowy. Rok od- Matki Bożej lub w jakikolwiek inny
nowienia duchowego; rok od- sposób, który uważasz za stosownowy naszej relacji z Ojcem i z ny.
bliźnimi! Wśród nas jest wielu
A witając zawołali
ojców i matek którzy chcieli by
Z wielkiej radości:
widzieć swoich synów i córki,
powracających do Kościoła i
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
czczących Boga. Odnówcie więc
Na Ciebie króle, prorocy
swoje pragnienie i wysiłki, aby sproCzekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z
czarta mocy x2
Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć
narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z
matki człowiekiem x2
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.} 2x
Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
Pomóż w radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki Królewiczu,
Li li li li laj, niebieski Dziedzicu!} 2x
Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu, Niebiescy duchowie
Li li li li laj mój wonny kwiateczku,
Li li li li laj w ubogim żłóbeczku } 2x
Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy,
Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku, Li li li li
laj, miluchny Robaczku. 2x
Łączcie się w dziękach, wszystkie ziemskie
dzieci Niechaj się miłość w sercu waszym
nieci Li li li li laj, drogi Zbawicielu Li li li li laj,
nasz Odkupicielu

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
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,

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.
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami
Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje;
Nie mało cierpiał, nie mało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem...
W nędznej szopie urodzony,
Żłób mu za kolebkę dano?
Cóż jest, czem był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem...
Potem i Króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami;
A Słowo Ciałem się stało…
Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało...

