
 

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

(Wj 3,1-8a.13-15) 
 
Powołanie Mojżesza 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 
 
Mojżesz pasł owce teścia 
swego Jetry, kapłana 
Madianitów; zawiódł 
pewnego razu owce w głąb 
pustyni i przyszedł do góry 
Bożej Horeb. Wtedy ukazał 
mu się anioł Pana w 
płomieniu ognia w środku 
krzewu. Mojżesz widział, jak 
krzew płonął ogniem, a nie 
spłonął od niego. 
Rzekł wtedy Mojżesz: ”Zbliżę 
się, aby ujrzeć lepiej to 
niezwykłe zjawisko, dlaczego 
krzew się nie spala”. Gdy zaś 
Pan ujrzał, że Mojżesz się 
zbliżał, aby lepiej mógł 
ujrzeć, zawołał doń Bóg: 
”Mojżeszu, Mojżeszu!”. 
On zaś odpowiedział: ”Oto 
jestem”. 
Rzekł mu: ”Nie zbliżaj się tu. 
Zdejm sandały z nóg, gdyż 
miejsce, na którym stoisz, 
jest ziemią świętą”. 
Powiedział jeszcze Pan: 
”Jestem Bogiem ojca twego. 
Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba”. 
Mojżesz zasłonił twarz, bał 
się bowiem ujrzeć Boga. 
Pan mówił: ”Dosyć 
napatrzyłem się na udrękę 
ludu mego w Egipcie i 
nasłuchałem się narzekań 
jego na ciemiężców, znam  

 

 
 
Miłosierny jest Pan i łaskawy,  
nieskory do gniewu i bardzo 
cierpliwy.  
Bo jak wysoko niebo wznosi się 
nad ziemią, 
tak wielka jest łaska Pana dla 
Jego czcicieli. 

 
(1 Kor 10,1-6.10-12) 
Życie Izraela na pustyni jest 
zapowiedzią rzeczy przyszłych 
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian. 
 
Nie chciałbym, bracia, żebyście 
nie wiedzieli, że nasi ojcowie 
wszyscy co prawda zostawali 
pod obłokiem, wszyscy przeszli 
przez morze i wszyscy byli 
ochrzczeni w imię Mojżesza, w 
obłoku i w morzu; wszyscy też 
spożywali ten sam pokarm 
duchowy i pili ten sam duchowy 
napój. Pili zaś z towarzyszącej 
im duchowej skały, a skałą był 
Chrystus. Lecz w większości z 
nich nie upodobał sobie Bóg; 
polegli bowiem na pustyni. 
Stało się zaś to wszystko, by 
mogło posłużyć za przykład dla 
nas, iż byśmy nie byli skłonni do 
złego, jak oni zła pragnęli.  

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 
 

S tation Mass of the city 
of Aberdeen Churches 
W kościele Sw. Columba 
(Braehead Way, Aberdeen) 
29 March  
18:30: Stacja krzyżowa 
19:00: Msza Święta 
Bufet !

 
(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. 
 

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

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: Padwa 
& Ravenna, 12-17 July, z 
Aberdeen. Więcej  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) 

tedy dobrze jego 
uciemiężenie. Zstąpiłem, aby 
go wyrwać z jarzma 
egipskiego i wyprowadzić z 
tej ziemi do ziemi żyznej i 
przestronnej, do ziemi, która 
opływa w mleko i miód”. 
Mojżesz zaś rzekł Bogu: ”Oto 
pójdę do synów Izraela i 
powiem im: »Bóg ojców 
naszych posłał mię do was«. 
Lecz gdy oni mnie zapytają, 
jakie jest Jego imię, to cóż im 
mam powiedzieć?”. 
Odpowiedział Bóg 
Mojżeszowi: ”Ja jestem, który 
jestem”. I dodał: ”Tak 
powiesz synom Izraela: »Ja 
jestem posłał mię do was«”. 
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: 
”Tak powiesz synom Izraela: 
Pan, Bóg ojców waszych, Bóg 
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg 
Jakuba przysłał mnie do was. 
To jest imię moje na wieki i 
to jest moje zawołanie na 
najdalsze pokolenia”. 
 
Oto słowo Boże. 

 
(Ps 103,1-4.6-8.11) 
 
Refren: Pan jest łaskawy, 
pełen miłosierdzia. 
 
Błogosław, duszo moja, Pana  
i wszystko, co jest we mnie, 
święte imię Jego.  
Błogosław, duszo moja, Pana  
i nie zapominaj o wszystkich 
Jego dobrodziejstwach.  
 
On odpuszcza wszystkie 
twoje winy  
leczy wszystkie choroby,  
On twoje życie ratuje od 
zguby i obdarza cię łaską i 
zmiłowaniem.  
 
Dzieła Pana są sprawiedliwe,  
wszystkich uciśnionych ma w 
swojej opiece.  
Drogi swoje objawił 
Mojżeszowi,  
swoje dzieła synom Izraela. 

                Taca  
Polska £ 146.41 
Reszta Parafii £ 595.92 
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Nie szemrajcie, jak niektórzy 
z nich szemrali i zostali 
wytraceni przez 
dokonującego zagłady. 
A wszystko to przydarzyło się 
im jako zapowiedź rzeczy 
przyszłych, spisane zaś 
zostało ku pouczeniu nas, 
których dosięga kres czasów. 
Niech przeto ten, komu się 
zdaje, że stoi, baczy, aby nie 
upadł. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Aklamacja:  Chwała Tobie, 

Słowo Boże. 
 

Pan mówi: Nawracajcie się,  
bliskie jest królestwo 
niebieskie.

 

 
(Łk 13,1-9) 
Jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
W tym czasie przyszli 
niektórzy i donieśli Jezusowi 
o Galilejczykach, których 
krew Piłat zmieszał z krwią 
ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: ”Czyż 
myślicie, że ci Galilejczycy 
byli większymi grzesznikami 
niż inni mieszkańcy Galilei, 

że to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo 
myślicie, że owych 
osiemnastu, na których 
zwaliła się wieża w Siloe i 
zabiła ich, było większymi 
grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Jerozolimy? 
Bynajmniej, powiadam wam; 
lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie”. 
I opowiedział im następującą 
przypowieść: ”Pewien 
człowiek miał drzewo figowe 
zasadzone w swojej winnicy; 
przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. 
Rzekł więc do ogrodnika: 
»Oto już trzy lata, odkąd 
przychodzę i szukam owocu 
na tym drzewie figowym, a 
nie znajduję. Wytnij je: po co 
jeszcze ziemię wyjaławia?«. 
Lecz on mu odpowiedział: 
»Panie, jeszcze na ten rok je 
pozostaw; ja okopię je i 
obłożę nawozem; może wyda 
owoc. A jeśli nie, w 
przyszłości możesz je 
wyciąć«”. 
 
Oto słowo Pańskie. 

(HM) 

 
Dzisiejsze czytania 
wyróżniają dwie rożne 
rośliny, Płonący krzew i 
bezowocne drzewo figowe. 
Z płonącego krzewu Bóg 
przemawia do Mojżesza, 
podczas gdy drzewo figowe 
wydaje się bezużyteczne, 
ponieważ nie robi tego, do 
czego zostało zasadzone; nie 
przynosi żadnych owoców. 
Co ciekawe, Płonący krzew 
nie spala się, co mówi mi, że 
gdy stworzenie wypełnione 
jest obecnością Boga, nie .  

ulega zniszczeniu, ale w 
rzeczywistości ożywa, więc 
promieniuje ciepłem, 
światłem i energią, trochę 
jak Jezus z Przemienienia 
Pańskiego, które czytaliśmy 
w zeszłym tygodniu. Z drugiej 
strony drzewo figowe wydaje 
się całkowitym 
przeciwieństwem, dlatego 
właściciel winnicy, która 
często symbolizuje Boga, 
chcę ją wyciąć. 
Płonący krzew symbolizuje 
chrześcijanina, który jest 
wypełniony obecnością Boga, 
pełen entuzjazmu, żyję pełnią 
życia; nie boi się pomagać, 
ale chętnie zrobi coś dla 
Boga i jego Kościoła, podczas 
gdy drzewo figowe jest 
symbolem chrześcijanina, 
który nie używa swoich 
darów od  Boga by przynosić 
duchowe owoce ale siedzi z 
tyłu i po prostu wykorzystuje 
pożywienie udzielane mu 
przez sakramenty i przez 
miłość i opiekę innych 
chrześcijan; nie daje nic z 
powrotem, nie wnosi żadnych 
owoców Ducha Świętego. 
Które z roślin opisuje ciebie 
najlepiej; płonący krzew czy 
drzewo figowe bez owocu? 
Jeśli czujesz się bardziej jak 
płonący krzew, to wspaniale, 
cudownie. Proszę, przyjdź do 
mnie po Mszy św., a podsunę 
ci pomysł na pomaganie w 
Kościele. 
Ale co, jeśli czujesz się 
bardziej jak drzewo figowe? 
Co możesz zrobić w tym 
przypadku? Przede 
wszystkim ważne jest, aby 
dowiedzieć się, dlaczego 
drzewo figowe nie przynosi 
owoców. Z moich obserwacji 
mogę powiedzieć, że roślina 
nie przynosi owoców przez) 

trzy główne przyczyny: albo 
nie ma wystarczającej ilości 
pokarmu w glebie lub gleba 
jest źle nawożona, albo ma za 
mało wody, albo gleba jest 
czymś zatruta. W każdym 
przypadku gleba musi być 
zbadana, aby dowiedzieć się, 
jaka jest rzeczywista 
sytuacja. To właśnie 
nazywamy badaniem 
sumienia. 
Jeśli nie ma wystarczającej 
ilości pokarmu w glebie, czyli 
nie ma tyle duchowego 
pokarmu dla duszy, to 
nadszedł czas, aby poszukać 
to wszystko, co cię inspiruje, 
książka lub piosenka, która 
dotyka serca lub nawet 
lepiej, dołącz do grupy w 
Kościele w której czujesz się 
odżywiony i która zachęca do 
wspierania życia Kościoła. 
Jeśli twoja dusza jest 
wypełniona złym pokarmem, 
na przykład świeckimi lub 
materialistycznymi 
poglądami lub 
negatywizmem, pozbądź się 
ich, i postępuj zgodnie z tym, 
co mówi Św. Paweł (w Fil 
4:8-18): "bracia i siostry, 
myślcie o tym, co jest 
prawdziwe, cokolwiek 
szlachetne, co właściwe, co 
jest czyste, co jest piękne, i 
co godne podziwu... ". Jeśli 
nie ma wystarczającej ilości 
żywej wody w glebie, która 
jest symbolem Ducha 
Świętego, porostu módl się 
do niego i proś każdego dnia, 
aby wypełnił twoje serce i 
duszę miłością Ojca i 
siedmioma darami, które 
otrzymałeś; Jeśli natomiast w 
duszy jest trucizna,  czyli: złe 
nawyki, negatywne myślenie, 
gniew, urazy wobec kogoś, 
samolubstwo, egoizm, w  

takim razie postępuj 
odwrotnie; wybaczaj tym, 
którzy są przeciwko tobie, 
szukaj tego, co jest 
pozytywne w innych, módl się 
o przebaczenie dla tych, 
którzy cię zranili i myśl 
więcej o potrzebach innych. 
Jednak bardzo ważne jest, 
abyś wszystkie te rzeczy robił 
z całego serca i całym 
umysłem oraz ze wszystkich 
twoich sił. 

W przeciwnym razie te 
starania pozostaną zwykłym 
wysiłkiem umysłowym, który 
nigdy nie będzie miał 
głębokiego wpływu na twoje 
życie. Tylko te rzeczy, które 
wypływają z naszego serca, 
będą miały głęboki, 
przemieniający wpływ na nas, 
zwykliśmy robić to czego 
pragnie nasze serce. 

 

W końcu zaufaj, że możesz 
ożyć, ponieważ nikt nie jest 
domyślnie bezowocny. 
Jesteśmy obrazami Ojca 
niebieskiego, jak mówi 
Księga rodzaju (1:27). 
Dlatego miej wiarę, że 
możesz również stać się jak 
płonący krzew; Chrześcijanin, 
który żyję pełnią, jak mówi 
Święty Ireneusz: "Chwałą 
Boga jest człowiek w pełni 
żyjący" (Księga 4, Rozdział 
34,) 

(KM) 

 
 
1. Być bliżej Ciebie chcę, o 
Boże mój, 
Z Tobą przez życie lżej nieść 
krzyża znój. 
Ty w sercu moim trwasz, 
Z miłością Stwórcy ziem 
Tulisz w ojcowski płaszcz, 
chroniąc mnie w nim. 
 
2. Być bliżej Ciebie chcę na 
każdy dzień, 
za Tobą życiem swym iść jako 
cień. 
Daj tylko, Boże dusz, 
obecność Twoją czuć, 
myśl moją pośród burz na 
Ciebie zwróć. 
 
3. Choć jak wędrowiec sam 
idę przez noc, 
w Tobie niech siłę mam i w 
Tobie moc, 
gdy czuwam i wśród snu, 
czy słońce jest, czy mrok 
niechaj mnie strzeże Twój, o 
Panie, wzrok. 
 

Chrystus Pan karmi nas 
Swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki! 
 
1. Duchem całym wielbię 
Pana, 
Boga, Zbawcę jedynego, 
Bo w Nim samym odnajduję 
Wszelką radość życia mego. 
 
2. Wielbię, bo chciał wejrzeć 
z nieba 
Na swą sługę uniżoną, 
By mnie odtąd wszyscy ludzie 
Mogli zwać błogosławioną. 
 
3. Sprawił we mnie wielkie 
dzieła 
W Swej dobroci niepojętej. 
On Wszechmocny, On 
Najwyższy, 
On sam jeden zawsze Święty. 
 
4. On, który przez pokolenia 
Pozostaje miłosierny 
Wobec tego, kto Mu służy 
I chce zostać Jemu wierny. 
 
5. On, który Swą moc 
objawia, 
Gdy wyniosłość serc uniża, 
Każdy zamiar może zburzyć, 
Który pychą Mu ubliża. 
 
6. W mocy Jego odjąć władzę, 
A wywyższyć pokornego, 
Wszystkich głodnych 
zaspokoić, 
Głodem wstrząsnąć 
bogatego. 
 
7.On się ujął za swym ludem, 
Dziećmi wiary Abrahama, 
Pomny na swe miłosierdzie, 
Obietnicy swej nie złamał. 

Tak mnie skrusz, 
Tak mnie złam, 
Tak mnie wypal Jezu 
Byś został tylko Ty  
Byś został tylko Ty 
Jedynie Ty. 
 
 
1.Prawda jedyna, słowa 
Jezusa z Nazaretu, 
Że Swego Syna posłał z 
niebios Bóg na świat, 
Aby niewinnie cierpiąc zmarł 
za nasze grzechy 
I w pohańbieniu przyjął winy 
wszystkich nas. 
 
Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za 
ten krzyż, 
Który Jezus cierpiał za mnie, 
Jezus cierpiał za mnie. /2x 
 
2.Uwierz w Jezusa, przecież 
On za ciebie umarł 
I z miłości do nas przyszedł z 
nieba na ten świat. 
Błogosławiony ten, kto 
wierzy choć nie widział, 
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki 
będziesz żyć. 
 
Ta krew z grzechu obmywa 
mnie 
Ta krew czyni mnie bielszym 
od śniegu 
Ta krew z grzechu obmywa 
nas 
To jest Baranka święta krew. 
 

 
 
 
 

(BS) 



 


