
 

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

(Iz 50,4-7) 
 
Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i wiem, że 
nie doznam wstydu 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza.  
 
Pan Bóg mnie obdarzył 
językiem wymownym, bym 
umiał przyjść z pomocą 
strudzonemu przez słowo 
krzepiące. Każdego rana 
pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan 
Bóg otworzył mi ucho, a ja 
się nie oparłem ani się nie 
cofnąłem. 
Podałem grzbiet mój bijącym 
i policzki moje rwącym mi 
brodę. Nie zasłoniłem mej 
twarzy przed zniewagami i 
opluciem. 
Pan Bóg mnie wspomaga, 
dlatego jestem nieczuły na 
obelgi, dlatego uczyniłem 
twarz moją jak głaz i wiem, 
że wstydu nie doznam. 
 
Oto słowo Boże.

 
Refren: Boże mój, Boże, 
czemuś mnie opuścił?  
 
Szydzą ze mnie wszyscy, 
którzy na mnie patrzą, * 
wykrzywiają wargi i 
potrząsają głowami:  
„Zaufał Panu, niech go Pan 
wyzwoli, 

 

 
 
Dla nas Chrystus stał się 
posłuszny aż do śmierci,  
a była to śmierć na krzyżu.  
Dlatego Bóg wywyższył Go nad 
wszystko  
i dał Mu imię, które jest ponad 
wszelkie imię.

 
(Łk 23,1-49) 
Męka naszego Pana Jezusa 
Chrystusa według świętego 
Łukasza.  
Jezus przed Piłatem  
E. Starsi ludu, arcykapłani i 
uczeni w Piśmie powstali i 
poprowadzili Jezusa przed 
Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: 
T. Stwierdziliśmy, że ten 
człowiek podburza nasz 
naród, że odwodzi od 
płacenia podatków 
Cezarowi i że siebie podaje 
za Mesjasza - Króla. E. Piłat 
zapytał Go: I. Czy Ty jesteś 
królem żydowskim? E. Jezus 
odpowiedział mu: + Tak, Ja nim 
jestem. E. Piłat więc oświadczył 
arcykapłanom i tłumom: I. Nie 
znajduję żadnej winy w tym 
człowieku. E. Lecz oni nastawali 
i mówili: T. Podburza lud, 
szerząc swą naukę po całej 
Judei, od Galilei, gdzie 
rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy 
Piłat  

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% (Ks. G) 
 
ZAPISY DO PARAFII SERCA 
JEZUSA - Tworzymy bazę 
danych Parafii  
Po mszy będzie dostępna 
ankieta, która pomoże 
księdzu w rejestracji 
parafian. Będzie również 
dostępna na FB.  

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, 
szafarzy, śpiewających, 
sprzątających…:) Wszystkich 
zainteresowanych prosze o 
zgłoszenie się do 
kogokolwiek z posługujących. 

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

 A berdeen Pielgrzymka 
diecezjalna, 2019: Padwa 
& Ravenna, 12-17 July, 
Odwołana!!!!! 
Wielki Tydzień 
Wielki Czwartek: Msza św. 
w kościele Serca Jezusa o 
19.00  
Wielki Piątek: o 15:00 w 
kościele Św. Piotra 
Wigilia Wielkanocna: o 
20:00 w kościele św. Piotra 
N. Wielkanocna: o 9:30 w 
Kościele Serca Jezusa  
Msza Sw. po Polsku o 13.:30 
(Ks. G) 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :  

  
Spotkania piątkowe 
przerwa na czas świąt do 
zobaczenia 26go kwietnia 
(HM) 

 
Błogosławieństwo 
pokarmów: 
w Wielką Sobotę o 10 rano w 
Kościele Św. Piotra 
W Niedzielę Wielkanocną w 
kościele Serca Jezusa 13:30 
 

niech go ocali, jeśli go 
miłuje”.  
 
Sfora psów mnie opadła, * 
otoczyła mnie zgraja 
złoczyńców.  
Przebodli moje ręce i nogi, * 
policzyć mogę wszystkie 
moje kości.  
 
Dzielą między siebie moje 
szaty * 
i los rzucają o moją suknię.  
Ty zaś, o Panie, nie stój z 
daleka: * 
pomocy moja śpiesz mi na 
ratunek.  
 
Będę głosił swym braciom 
Twoje imię * 
i będę Cię chwalił w 
zgromadzeniu wiernych:  
„Chwalcie Pana, wy, którzy 
się Go boicie, * 
niech się Go lęka całe 
potomstwo Izraela”.

 
(Flp 2,6-11) 
 
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg 
Go wywyższył 

Czytanie z Listu świętego 
Pawła Apostoła do Filipian. 
 
Chrystus Jezus istniejąc w 
postaci Bożej, nie skorzystał 
ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stawszy się 
podobnym do ludzi. A w tym 
co zewnętrzne uznany za 
człowieka, uniżył samego 
siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci, i 
to śmierci krzyżowej.  
Dlatego też Bóg wywyższył 
Go nad wszystko i darował 
Mu imię ponad wszelkie imię, 
aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano istot 
niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych, i aby wszelki 
język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku 
chwale Boga Ojca.  
 
Oto słowo Boże.

 
Aklamacja: Chwała Tobie, 

Słowo Boże. 

                Taca  
Polska £ 148 
Reszta Parafii £ 213.98 
(Ks. G) 

 S powiedź przed Mszą Św o godz 13.00. lub umawiana. 
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to usłyszał, zapytał, czy 
człowiek ten jest 
Galilejczykiem. A gdy się 
upewnił, że jest spod władzy 
Heroda, odesłał Go do 
Heroda, który w tych dniach 
również przebywał w 
Jerozolimie.  
Jezus przed Herodem  
Na widok Jezusa Herod 
bardzo się ucieszył. Od 
dawna bowiem chciał Go 
ujrzeć, ponieważ słyszał o 
Nim i spodziewał się, że 
zobaczy jaki znak, zdziałany 
przez Niego. Zasypał Go też 
wieloma pytaniami, lecz 
Jezus nic mu nie 
odpowiedział. Arcykapłani 
zaś i uczeni w Piśmie stali i 
gwałtownie Go oskarżali. 
Wówczas wzgardził Nim 
Herod wraz ze swoją strażą; 
na pośmiewisko kazał ubrać 
Go w lśniący płaszcz i odesłał 
do Piłata. W tym dniu Herod i 
Piłat stali się przyjaciółmi. 
Przedtem bowiem żyli z sobą 
w nieprzyjaźni.  
Jezus ponownie przed 
Piłatem  
Piłat więc kazał zwołać 
arcykapłanów, członków 
Wysokiej Rady oraz lud i 
rzekł do nich: I. 
Przywiedliście mi tego 
człowieka pod zarzutem, że 
podburza lud. Otóż ja 
przesłuchałem Go wobec was 
i nie znalazłem w Nim żadnej 
winy w sprawach, o które Go 
oskarżacie. Ani też Herod, bo 
odesłał Go do nas; a oto nie 
popełnił On nic godnego 
śmierci. Każę Go więc 
wychłostać i uwolnię.  
Jezus odrzucony przez 
swój naród  
E.  A był obowiązany uwalniać  
im jednego na święta. 

Zawołali więc wszyscy razem: 
T. Strać Tego, a uwolnij 
nam Barabasza.  E. Był on 
wtrącony do więzienia za 
jakiś rozruch powstały w 
mieście i za zabójstwo. Piłat, 
chcąc uwolnić Jezusa, 
ponownie przemówił do nich. 
Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, 
ukrzyżuj Go. E. Zapytał ich 
po raz trzeci: I.  Cóż On złego 
uczynił? Nie znalazłem w 
Nim nic zasługującego na 
śmierć. Każę Go więc 
wychłostać i uwolnię. E. Lecz 
oni nalegali z wielkim 
wrzaskiem, domagając się, 
aby Go ukrzyżowano; i 
wzmagały się ich krzyki. Piłat 
więc zawyrokował, żeby ich 
żądanie zostało spełnione. 
Uwolnił im tego, którego się 
domagali, a który za rozruch i 
zabójstwo był wtrącony do 
więzienia; Jezusa zaś zdał na 
ich wolę.  
Droga krzyżowa  
Gdy Go wyprowadzili, 
zatrzymali niejakiego 
Szymona z Cyreny, który 
wracał z pola, i włożyli na 
niego krzyż, aby go niósł za 
Jezusem. A szło za Nim 
mnóstwo ludu, także kobiet, 
które zawodziły i płakały nad 
Nim. Lecz Jezus zwrócił się 
do nich i rzekł: + Córki 
jerozolimskie, nie płaczcie 
nade Mną; płaczcie raczej 
nad sobą i nad waszymi 
dziećmi! Oto bowiem przyjdą 
dni, kiedy mówić będą: 
Szczęśliwe niepłodne łona, 
które nie rodziły, i piersi, 
które nie karmiły. Wtedy 
zaczną wołać do gór: 
Padnijcie na nas; a do 
pagórków: Przykryjcie nas! 
Bo jeśli z zielonym drzewem 
to czynią, cóż się stanie z 

suchym? E.  Prowadzono też 
dwóch innych, złoczyńców, 
aby ich z Nim stracić.  
Ukrzyżowanie 
Gdy przyszli na miejsce, 
zwane Czaszką, ukrzyżowali 
tam Jego i złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego 
po lewej Jego stronie. Lecz 
Jezus mówił: + Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią. E.  Potem rozdzielili 
między siebie Jego szaty, 
rzucając losy.  
Wyszydzenie na krzyżu  
A lud stał i patrzył. Lecz 
członkowie Wielkiej Rady 
drwiąco mówili: T. Innych 
wybawiał, niechże teraz 
siebie wybawi, jeśli On 
jest Mesjaszem, 
Wybrańcem Bożym. E. 
Szydzili z Niego i żołnierze; 
podchodzili do Niego i 
podawali Mu ocet, mówiąc: T. 
Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam 
siebie. E. Był także nad Nim 
napis w języku greckim, 
łacińskim i hebrajskim: To 
jest król żydowski.  
Dobry łotr  
Jeden ze złoczyńców, których 
tam powieszono, urągał Mu:  
I.  Czy Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc 
siebie i nas. E. Lecz drugi, 
karcąc go, rzekł: I.  Ty nawet 
Boga się nie boisz, chociaż tę 
samą karę ponosisz? My 
przecież - sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem słuszną 
karę za nasze uczynki, ale On 
nic złego nie uczynił. E. I 
dodał: I.  Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa. E.  Jezus mu 
odpowiedział: + Zaprawdę 
powiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w raju. 

Śmierć Jezusa  
E.  Było już około godziny 
szóstej i mrok ogarnął całą 
ziemię aż do godziny 
dziewiątej. Słońce się 
zaćmiło i zasłona przybytku 
rozdarła się przez środek. 
Wtedy Jezus zawołał 
donośnym głosem: + Ojcze, w 
Twoje ręce powierzam ducha 
mojego. E.  Po tych słowach 
wyzionął ducha.  
 
Wszyscy klękają i przez 
chwilę zachowują milczenie. 
 
Po śmierci Jezusa  
Na widok tego, co się działo, 
setnik oddał chwałę Bogu i 
mówił: T. Istotnie, 
człowiek ten był 
sprawiedliwy. E. Wszystkie 
też tłumy, które zbiegły się 
na to widowisko, gdy 
zobaczyły, co się działo, 
wracały bijąc się w piersi. 
Wszyscy Jego znajomi stali z 
daleka; a również niewiasty, 
które Mu towarzyszyły od 
Galilei, przypatrywały się 
temu.  
 
Oto słowo Pańskie. 
 
 

 
Historia pasji Jezusa może 
brzmieć jak smutna opowieść 
o próbie, niesprawiedliwości, 
cierpieniu i śmierci, ale jest 
to opowieść o miłości; o 
bolesnej miłości. 
Miłość i cierpienie nie są tak 
silnie związane w naszych 
umysłach i sercach, jak to 
było w przeszłości. Moja 
mama nadal mawia, kiedy ma 
jakieś bóle, że to 

 
prawdopodobnie dzieje się, 
tak, że to za kogoś kto tego 
potrzebuje. Kultura, która 
odrzuca Boga sugeruje, że 
powinniśmy unikać cierpień 
za wszelką cenę lub jeśli 
cierpimy, to jest oznaką 
niepowodzenia, znakiem 
braku łaski Bożej. 
Ale dziś celebrujemy 
cierpienie, kiedy przeżywamy 
Jezusa niesprawiedliwe 
traktowanie cierpienie i 
śmierci. Ważne jest, aby 
pamiętać, dlaczego to 
robimy, aby przestać myśleć 
o tym jako o porażce, lub 
braku Bożej łaski, i pamiętaj, 
że jest światło w ciemności; 
światło, które nas kieruje i 
zachęca, i daje nam siłę aż do 
przybycia do domu naszego 
Ojca niebieskiego. 
Co było światłem w historii 
męki: sam Jezus, sam fakt, że 
zobowiązał się wejść w 
ciemność w Niedzielę 
Palmową.  
Oznacza to, że on wie, co 
możesz przechodzić, gdy 
jesteś niesprawiedliwie 
oskarżany, gdy jesteś 
wyszydzany, upokarzany, a 
nawet porzucony przez 
bliskich. On tam jest. Jego 
światło było również wiedzą,  
 

 

że to był plan ojca dla 
naszego dobra.  
Wierzył w to, był mu 
posłuszny i cały się 
zawierzył. To było Jego 
światło. Ale przede 
wszystkim, był napełniony 
światłem Ducha Świętego, 
bez którego nie byłby w 
stanie przejść przez 
ciemność. Dał mu siłę, by 
znosić i ignorować to, co 
społeczeństwo i władze o nim 
myśleli i aby znosić jego 
własny ból ciała i ducha. 
Tak więc Jezus zmienił sens 
cierpienia i zamienił go w 
środek ratowania ludzkości 
przed niewolą grzechu; z 
których widzimy tak wiele 
przykładów w dzisiejszym 
społeczeństwie. Ten, kto 
chodzi w ciemnościach i 
uważa,  że Chrystus tu jest 
ten nie boi się, a ten, kto się 
nie boi, jest wolny, by 
wypełniać wolę miłości Ojca 
niebieskiego. (KM) 

 
Ref: Chrystus Wodzem, 
Chrystus Królem, * Chrystus, 
Chrystus Władcą nam! 
 
1. Boga naszego chwalcie 
wszystkie ziemie, * daj Mu 
cześć winną całe ludzkie 
plemię. 
Bo litość Jego nad nami 
stwierdzona, * a prawda Pańska 
wiecznie uiszczona.  
2. Chwała bądź Bogu w Trójcy 
jedynemu * Ojcu, Synowi, 
Duchowi Świętemu. 
Jak od początku była tak i ninie 
* i na wiek wieków niechaj 
zawsze słynie.  

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże 
pochwalony,  
na wieczne czasy bądźże 
pozdrowiony!  
Gdzie Bóg, Król świata całego  
dokonał życia swojego. 
 
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże 
pochwalony,  
na wieczne czasy bądźże 
pozdrowiony!  
Ta sama Krew Cię skropiła,  
która nas z grzechów obmyła. 
 
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże 
pochwalony,  
na wieczne czasy bądźże 
pozdrowiony!  
Z Ciebie moc płynie i męstwo,  
w Tobie jest nasze zwycięstwo! 
 
4. Krzyżu zbawienny, drzewo 
poświęcone, 
Krwią przenajświętszą Baranka 
skropione, 
Że tam Zbawiciel na tobie 
Umarł i poświęcił ciebie. 
 
5. Krzyżu chwalebny, łoże 
Chrystusowe, 
Na sobie niosąc zbawienie 
światowe, 
Na tobie Jezus spoczywał, 
Gdy w gorzkich mękach 
umierał. 
Bądźże pozdrowiona, Hostio 
żywa, 
W której Jezus Chrystus Bóstwo 
ukrywa! 
Ref.:  
Witaj Jezu, Synu Maryi, 
Tyś jest Bóg prawdziwy w 
świętej Hostyi! 
 
2. Bądźże pozdrowione, drzewo 
żywota! 
Niech kwitnie niewinność, 
anielska cnota. 
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku 
Boży, 
Zbaw nas, gdy miecz Pański na 
złych się sroży! 
4. Bądźże pozdrowiony, Anielski 
Chlebie! 

W tym tu Sakramencie wielbimy 
Ciebie! 
 
5. Bądźże pozdrowiona, święta 
krynico! 
Serce Przenajświętsze, łaski 
świątnico! 
 
6. Bądźże pozdrowiony, Boski 
Kapłanie, 
przyjm nasze ofiary, usłysz 
błaganie. 
 
7. Bądźże pozdrowiona, żywa 
Ofiaro! 
Broń nas przed doczesną i 
wieczną karą! 
 
8. Bądźże pozdrowiony, Dobry 
Pasterzu! 
Tyś dał duszę swoją za nas na 
krzyżu! 
 
9. Bądźże pozdrowiony, 
wszechmocny Boże! 
Już Cię kocham szczerze, jak 
serce może! 
 
Niech będzie chwała i 
cześć i uwielbienie, 
chwała i cześć Jezusowi, 
chwała, niech będzie chwała, 
tak, 
Jemu chwała i cześć. 
 
1. W krzyżu cierpienie, w 
krzyżu zbawienie, 
W krzyżu miłości nauka. 
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć 
może, 
Ten nic nie pragnie, ni szuka. 
 
2. W krzyżu osłoda, w krzyżu 
ochłoda 
Dla duszy smutkiem zmroczonej, 
Kto krzyż odgadnie, ten nie 
upadnie 
W boleści sercu zadanej. 
3. Kiedy cierpienie, kiedy 
zwątpienie 
Serce ci na wskroś przepali, 
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do 
krzyża,On ciebie wesprze, ocali. 
                                      (BS) 



 

 


