
 

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

(Rdz 15,5-12.17-18) 
Bóg zawiera przymierze z 
Abrahamem 
 
Czytanie z Księgi Rodzaju. 
 
Bóg poleciwszy Abramowi 
wyjść z namiotu, rzekł: 
"Spójrz na niebo i policz 
gwiazdy, jeśli zdołasz to 
uczynić”; a potem dodał: 
"Tak liczne będzie twoje 
potomstwo”. Abram uwierzył 
i Pan poczytał mu to za 
wielką zasługę. 
Potem zaś rzekł do niego: "Ja 
jestem Pan, którym cię 
wywiódł z Ur chaldejskiego, 
aby ci dać ten oto kraj na 
własność”. 
A na to Abram: "O Panie, o 
Panie, jak będę mógł się 
upewnić, że otrzymam go na 
własność?”. 
Wtedy Pan rzekł: "Wybierz 
dla mnie trzyletnią jałowicę, 
trzyletnią kozę i trzyletniego 
barana, a nadto synogarlicę i 
gołębicę”. 
Wybrawszy to wszystko, 
Abram poprzerąbywał je 
wzdłuż na połowy i 
przerąbane części ułożył 
jedną naprzeciw drugiej; 
ptaków nie porozcinał. Kiedy 
zaś do tego mięsa zaczęło 
zlatywać się ptactwo 
drapieżne, Abram je 
odpędzał. A gdy słońce 
chyliło się ku zachodowi, 
Abram zapadł w głęboki sen   

 

 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Filipian. 
 
Bracia: 
Nasza bowiem ojczyzna jest w 
niebie. Stamtąd też jako 
Zbawcy wyczekujemy Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który 
przekształci nasze ciało 
poniżone na podobne do swego 
chwalebnego ciała, tą potęgą, 
jaką może On także wszystko, 
co jest, sobie podporządkować. 
Przeto bracia umiłowani, za 
którymi tęsknię, radości i 
chwało moja, tak stójcie mocno 
w Panu, umiłowani. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Aklamacja: Chwała Tobie, 

Królu wieków. 
 

Z obłoku świetlanego odezwał 
się głos Ojca:  

"To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie". 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 
 

S tation Mass of the city 
of Aberdeen Churches 
W kościele Serca Jezusa 
[Sacred Heart] 
18:30: Stacja krzyżowa 
19:00: Msza Święta 
Bufet 
Proszę o pomoc w 
przygotowaniach w Hall!!

 
(Ks. G) 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
  

Z apraszamy wszystkich 
którzy chcą pogłębiać swoja 
wiare i dołączyć do modlitwy, 
wspólnota spotyka się co 
piątek w kościele o godz 
18.00 po spotkaniu jest 
chwila na poczęstunek i 
pogawędkę. 

 

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

  

K atechezy dla dzieci 
przygotowujących się do I 
Komunii po angielsku w 
środy 17:00-18.30 
 

Aberdeen Pielgrzymka 
diecezjalna, 2019: Padua & 
Ravenna, 12-17 July, from 
Aberdeen. Po szczegóły 
skontaktuj się z biurem 
diecezjalnym 
01224 319154 lub 
joyce@rcd-abdn.org 
 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :  

  
“ZERWIJ KAJDANY ZŁA” 
REKOLEKCJE NA WIELKI 
POST 
W Piątek 18:00 w kościele 

 
(HM) 

i opanowało go uczucie 
lęku,jak gdyby ogarnęła go 
wielka ciemność. 
A kiedy słońce zaszło i nastał 
mrok nieprzenikniony, ukazał 
się dym jakby wydobywający 
się z pieca i ogień niby 
gorejąca pochodnia i 
przesunęły się między tymi 
połowami zwierząt. Wtedy to 
właśnie Pan zawarł 
przymierze z Abramem, 
mówiąc: 
"Potomstwu twemu daję ten 
kraj od Rzeki Egipskiej aż do 
wielkiej rzeki Eufrat”. 
 
Oto słowo Boże. 

(Ps 27,1.7-8a.8b-9abc.13-14) 
Refren :Pan moim światłem i 
zbawieniem moim. 
 
Pan moim światłem i 
zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać?  
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć 
trwogę?  

Usłysz, o Panie, kiedy głośno 
wołam, * 
zmiłuj się nade mną i 
wysłuchaj mnie.  
O Tobie mówi moje serce: * 
"Szukaj Jego oblicza".  
 
Będę szukał oblicza Twego, 
Panie. * 
Nie zakrywaj przede mną 
swojej twarzy,  
nie odtrącaj w gniewie 
Twojego sługi. * 
Ty jesteś moją pomocą, więc 
mnie nie odrzucaj.  
 
Wierzę, że będę oglądał 
dobra Pana * 
w krainie żyjących.  
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj 
Pana. 

 
(Flp 3,20 - 4,1) 
Chrystus przekształci nasze 
ciała na podobne do swego 
chwalebnego ciała 

                Taca  
Polska £ 430.61 
Reszta Parafii £ £350.85 
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(Łk 9,28b-36) 
Przemienienie Pańskie 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jana i Jakuba i wyszedł na 
górę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy 
się odmienił, a Jego odzienie 
stało się lśniąco białe. A oto 
dwóch mężów rozmawiało z 
Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 
Ukazali się oni w chwale i 
mówili o Jego odejściu, 
którego miał dokonać w 
Jerozolimie. Tymczasem Piotr 
i towarzysze snem byli 
zmorzeni. Gdy się ocknęli, 
ujrzeli Jego chwałę i 
obydwóch mężów, stojących 
przy Nim. 
Gdy oni odchodzili od Niego, 
Piotr rzekł do Jezusa: 
"Mistrzu, dobrze, że tu 
jesteśmy. Postawimy trzy 
namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza". Nie wiedział 
bowiem, co mówi. Gdy 
jeszcze to mówił, zjawił się 
obłok i osłonił ich; zlękli się, 
gdy weszli w obłok. 
A z obłoku odezwał się głos: 
"To jest mój Syn wybrany, 
Jego słuchajcie".  

W chwili,  
gdy odezwał się ten głos, 
Jezus znalazł się sam. 
A oni zachowali milczenie i w 
owym czasie nikomu nic nie 
oznajmili o tym, co widzieli. 
 
Oto słowo Pańskie. 

(HM) 
 
 

 
 
Dzisiejsza opowieść o 
przemienieniu jest o tym, 
dokąd zmierzamy; chodzi o 
doskonałość w obecności 
naszego Ojca niebieskiego; o 
doskonałość zarówno 
fizyczną jak i w sposób, w 
jaki kochamy. 
Pamiętaj, Jezus mówi bądź 
doskonały, jak Twój ojciec 
niebieski jest doskonały: 
oznacza to, kochać Boga i 
innych tak jak Ojciec nas 
kocha. A to jest miłości 
doskonała: aby swoje życie 
oddać za przyjaciół (por. Jan 
15:3). Dlatego ukrzyżowany 
Pan Jezus jest chwałą miłości 
Ojca; jest doskonałym 
wyrazem miłości Ojca. 
Zwróć uwagę, że podczas 
przemienienia Jezus mówi do 
Mojżesza i Eliasza o swoim 
odejściu, innymi słowy o jego 
śmierci na krzyżu. Wierzę, że 
to nie tylko przypadek, że gdy 
on promieniuje światłem 
mówi o zbliżającej się 
okrutnej śmierci. Pomyśl o 
tym; jakie dziwne 
zestawienie; tortury krzyża i 
promieniowanie światła. 
Jednak, to co widzimy jako 
bijące światło jest 
manifestacją Idealnej miłości 
Ojca, którą Jezus pokaże na 
krzyżu.  

Widziałem ludzi, którzy 
promieniowali miłością, która 
była prawie jak aura światła 
wokół nich, ponieważ 
okazywanie Bożej Miłości jest 
ich nawykiem, ich całym 
życiem. Zauważ również, co 
Piotr mówi: "Mistrzu, to 
cudownie, że możemy być 
tutaj, więc pozwól nam zrobić 
trzy namioty..." Następnie 
Łukasz opisując to dodaje, że 
"nie wiedział, co mówił". Tak, 
nie wiedział, bo był pod 
wpływem intensywnej 
miłości Bożej, promieniującej 
ze zranionego serca Jezusa. 
Tak samo Piotr, który wraz z 
Jakubem i Janem głęboko 
zasnęli, to ich przebudzenie 
całkowicie ich odmieniło, 
widząc chwałę Pana wykąpali 
się w jego promiennej miłość. 
Jestem pewien, że był 
ogłuszony widząc takie 
zjawisko, ale normalna 
reakcja na teofanię- 
nadprzyrodzone objawienie 
Boga, lub nadprzyrodzony 
wygląd Boga jest strach, a 
jednak to, co mówi Piotr to: 
"Mistrzu, to jest cudowne dla 
nas być tutaj." Nagle napełnił 
się ciepłem miłości Ojca 
przez Jezusa. Tak, dla 
każdego jest to cudowne, 
przebywanie w obecności 
ludzi, którzy promieniują 
miłością Bożą. 
To jest to, do czego 
zmierzamy; być jak Jezus, aby 
promieniować miłością Ojca, 
tak by ludzie patrzący na nas, 
doświadczali miłości Ojca 
niebieskiego (por. Jan 12:45) 
Jego miłość cechuje życie, 
dynamizm, chęć dzielenia się 
hojnie, tym co On ma; 
czynienia jak najlepiej  

nie tylko dla tych dobrych, 
ale złych (por. Mt 5:45) i 
wyraża się to przez 
miłosierdzie i przebaczenie. 
Te cechy miłości Bożej, które 
jesteśmy wezwani do 
rozwijania w nas podczas 
Wielkiego Postu. Wszyscy 
jesteśmy wezwani do 
promieniowania miłością 
Ojca, dokładnie tak, jak 
uczynił to Jezus, ale 
potrzebujemy stać się żywi; 
przez zerwanie z naszym 
zniewoleniem, naszych 
kajdanek, które są połączone 
razem przez łańcuchy 
grzechu i prosić o moc Ducha 
Świętego. Trzeba nam 
polegać na Chrystusie (por. 
Rz 13:14), Jego pozytywnej 
mentalności, jego zaufaniu w 
ludzką zdolność do zmiany. 
Musimy również zauważyć 
inne dzieci Boga i mieć 
pragnienie pracy dla ich 
duchowego dobra, tak jak 
Jezus i Ojciec to czynią. 
Mamy również dzielić się 
hojnie, tym co mamy, nasze 
umiejętności i talenty w 
służbie kościołowi i innym. 
Musimy również chronić 
najsłabszych, zwłaszcza tych 
w łonie mam, przynajmniej 
przez modlitwę, tak jak czyni 
to Jezus. To jest miłość w 
działaniu. Mamy również być 
napełnieni wiarą, nadzieją i 
miłością, jak Jezus. 
Dlaczego? Ponieważ 
jesteśmy również dziećmi 
Ojca niebieskiego i 
otrzymaliśmy również dary 
Ducha Świętego który 
pozwalają nam być jak Jezus, 

 więc nie masz wymówki, 
jeśli jesteś bierny teraz, 
prostu korzystaj z 
otrzymanych prezentów. 
Więc wzrastajmy i 
promieniujmy miłością Bożą. 
 

(KM)

 

(KM) 

 
 
1. Pójdź do Jezusa , do 
niebios bram. 
W nim tylko szukać pociechy 
mam 
On cię napoi Krwią swoich 
ran. 
On Ojciec, Lekarz, Pan. 
 
Ref.: 
Słuchaj Jezu,jak Cię błaga lud 
Słuchaj,słuchaj uczyń z nami 
cud 
Przemień o Jezu, smutny ten 
czas. 
O Jezu pociesz nas. 
 
2. Że z nami jesteś pozwól to 
czuć 
Nadzieję naszą omdlałą 
wzbudź 
Daj przetrwać mężnie prób 
ciężki czas. 
O Jezu pociesz nas. 
 
Ref.: Słuchaj Jezu... 
 
 
 
Twoja Krew oczyszcza 
mnie 
Nowe życie znajduję w Twojej 
Krwi 
Twoja Krew przelana jest by 
wykupić z grzechu mnie 
Obmywa tak abym bielszy był 
niż śnieg niż śnieg 
Mój Jezu zmazujesz winy me 

Duszo Chrystusowa, 
uświęć mnie. 
Ciało Chrystusowe, zbaw 
mnie . 
Krwi chrystusowa, napój 
mnie. 
Wodo z boku Chrystusowego, 
obmyj mnie. 
Męko Chrystusowa, wzmocnij 
mnie. 
O, dobry Jezu, wysłuchaj 
mnie. 
W ranach Twoich, ukryj mnie. 
Nie daj mi z Tobą rozłączyć 
się. 
Od złego wroga obroń mnie. 
W godzinę śmierci wezwij 
mnie. 
I każ do Siebie zbliżyć się, 
abym z świętymi Twymi 
chwalił Cię 
na wieki wieków. Amen 
 
 
1. Ta krew z grzechu 
obmywa mnie 
Ta krew czyni mnie bielszym 
od śniegu 
Ta krew z grzechu obmywa 
nas 
To jest Baranka święta krew. 
 
2. Ten Chleb syci nad pokarm 
mnie  
ten Chleb daje mi siłę do 
życia  
ten Chleb syci nad pokarm 
mnie  
to Pan mi daje ciało swe. 

Tak mnie skrusz, 
Tak mnie złam, 
Tak mnie wypal Jezu 
Byś został tylko Ty  
Byś został tylko Ty 
Jedynie Ty. 
 

 
(BS) 

 


