
 

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

(Dz 5,12-16) 
 
Wiara, która uzdrawia 
 
Czytanie z Dziejów 
Apostolskich. 
 
Wiele znaków i cudów działo 
się przez ręce Apostołów 
wśród ludu. Wierzący 
trzymali się wszyscy razem 
w krużganku Salomona. A z 
obcych nikt nie miał odwagi 
dołączyć się do nich, lud zaś 
ich wychwalał.  
Coraz bardziej też rosła 
liczba mężczyzn i kobiet, 
przyjmujących wiarę w Pana. 
Wynoszono też chorych na 
ulice i kładziono na łożach i 
noszach, aby choć cień 
przechodzącego Piotra padł 
na któregoś z nich. Także z 
miast sąsiednich zbiegało 
się mnóstwo ludu do 
Jerozolimy, znosząc chorych i 
dręczonych przez duchy 
nieczyste, a wszyscy 
doznawali uzdrowienia.  
 
Oto słowo Boże.

(Ps 118,1 i 4,13-14.22 i 24) 
 
Refren:Dziękujcie Panu, bo 
jest miłosierny.  
 
Dziękujcie Panu, bo jest 
dobry, * 
bo Jego łaska trwa na wieki.  
Niech bojący się Pana 
głoszą: * 

 

 
 
Napisz więc to, co widziałeś, i 
to, co jest, i to, co potem musi 
się stać”.  

Oto słowo Boże.

 
(J 20,29) 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, 
alleluja. 
 
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie 
ujrzałeś;  
błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli. 

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) 
Msza i służba uzdrawiania: 
Katedra Najświętszej Marii 
Panny, 2 maja (czwartek). 
Przyjdź razem z ks. Gabor, 
który będzie również modlił 
się nad ludźmi o uzdrowienie 
w ramach zespołu. Msza św. 
O godz. 18.00, adoracja i 
modlitwy uzdrawiające od 
godz. 19.00. Jezus również 
dzisiaj uzdrawia. (Ks. G) 
Wyjatkowo Msza Św. dla 
Dzieci odbędzie się w druga 
niedzielę miesiaca, tj. 12 
maja . Próba śpiewów o 
12:45  

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? 
 
 
 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) 

”Jego łaska na wieki”.  
 
Uderzono mnie i pchnięto, 
bym upadł, * 
lecz Pan mnie podtrzymał.  
Pan moją mocą i pieśnią, * 
On stał się moim Zbawcą.  
 
Kamień odrzucony przez 
budujących * 
stał się kamieniem 
węgielnym.  
Oto dzień, który Pan uczynił,  
radujmy się w nim i weselmy. 

(Ap 1,9-11a.12-13.17-19) 
 
Byłem umarły, oto jestem 
żyjący na wieki 
 
Czytanie z Księgi Apokalipsy 
świętego Jana Apostoła. 
 
Ja, Jan, wasz brat i 
współuczestnik w ucisku i 
królestwie, i wytrwałości w 
Jezusie, byłem na wyspie,  

zwanej Patmos, ze względu 
na słowo Boże i świadectwo 
Jezusa. Doznałem 
zachwycenia w dzień Pański i 
posłyszałem za sobą potężny 
głos jak gdyby trąby 
mówiącej: ”Co widzisz, w 
księdze napisz i poślij 
siedmiu Kościołom, które są 
w Azji”.  
I obróciłem się, by widzieć, 
co za głos do mnie mówił; a 
obróciwszy się, ujrzałem 
siedem złotych świeczników, 
i pośród świeczników kogoś 
podobnego do Syna 
Człowieczego, obleczonego w 
szatę do stóp i przepasanego 
na piersiach złotym pasem.  
Kiedym Go ujrzał, upadłem 
jak martwy do Jego stóp, a 
On położył na mnie prawą 
rękę, mówiąc: ”Przestań się 
lękać! Jam jest Pierwszy i 
Ostatni, i Żyjący. Byłem 
umarły, a oto jestem żyjący 
na wieki wieków i mam 
klucze śmierci i Otchłani. 

                Taca  
Polska £ 233.25 
Reszta Parafii £ ? 
(Ks. G) 

 

S powiedź przed Mszą Św o godz 13.00. lub umawiana. 
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(J 20,19-31) 
 
Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Jana. 
 
Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. 
Tam, gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były 
zamknięte z obawy przed 
Żydami. Jezus wszedł, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: 
”Pokój wam!”. A to 
powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana.  
A Jezus znowu rzekł do nich: 
”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam”. 
Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: 
”Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im 
zatrzymane”.  
Ale Tomasz, jeden z 
Dwunastu, zwany Didymos, 
nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc 
uczniowie mówili do niego: 
”Widzieliśmy Pana!”.  
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli 
na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki 
mojej do boku Jego, nie 
uwierzę”.  
A po ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz domu i Tomasz z 
nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął 
pośrodku i rzekł: ”Pokój 
wam!”. Następnie rzekł do 
Tomasza: ”Podnieś tutaj swój  

palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż ją do 
mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz 
wierzącym”.  
Tomasz Mu odpowiedział: 
”Pan mój i Bóg mój!”.  
Powiedział mu Jezus: 
”Uwierzyłeś, bo Mnie 
ujrzałeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a 
uwierzyli”.  
I wiele innych znaków, 
których nie zapisano w tej 
księdze, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i 
abyście wierząc, mieli życie 
w imię Jego.  
 

Oto słowo Pańskie.  

Kiedy byłem młodszy, 
martwiłem się sporo o 
rzeczy, gdyż byłem 
perfekcjonistą. Kiedy 
zostałem wyświęcony, 
martwiłem się więc o 
duszpasterstwo parafialne, 
aby mieć pewność, że 
potrzeby wszystkich są 
zaspokojone, więc 
stresowałem się na początku 
mojej posług tak bardzo, że 
dostałem ataku paniki w 
listopadzie 2003. Biskup o 
tym nie wie do dziś! Jednak, 
w ciągu lat kapłaństwa 
nauczyłem się słyszeć 
zachęcające słowa Jezusa: 
"nie martw się, wszystko 
będzie w porządku" i zajęło to 
kolejne lata, aby wziąć te 
słowa na poważnie, kiedy 
Jezus mówił do mnie. Dzięki 
Bogu Pan Jezus był bardzo 
cierpliwy i przez 15 lat 
kapłaństwa On przemawia do 
mnie słowami pocieszenia i 
zachęty za każdym razem, 
kiedy zaczynam się martwić  

o coś. Lecz dziś przyjmuje 
Jego głos i przekaz bardziej 
poważnie i nie miałem 
żadnego ataku paniki od 
2004r. 
Jezus zachęcał odważnymi 
słowami przestraszonych 
uczniów, kiedy się nim 
ukazał, jak usłyszeliśmy w 
czytaniu Ewangelii. 
Potrzebowali tego, ponieważ 
najpierw byli głęboko 
pogrążeni po stracie Jezusa. 
Żałoba niektórych z nich były 
tak głęboka, że nie 
rozpoznają Go, kiedy Pan 
fizycznie się ukazuje, patrz na 
przykład Marii i Magdaleny 
oraz uczniów, którzy 
podróżowali do Emaus. Można 
sobie wyobrazić, jak 
wstrząśnięci muszą być. Szok 
i żal są naturalną reakcją na 
utratę kogoś, z kim masz 
bliskie sercu relację. 
Jednakowoż ten szok i żałoba 
mogą być wykorzystywane 
przez naszego duchowego 
wroga do zniekształcania 
naszego poczucia 
rzeczywistości, a w 
najgorszym przypadku nawet 
naszego fizycznego wzroku. 
Doświadczamy różnego 
rodzaju wstrząsów, takich jak 
porzucenie, odrzucenie przez 
rodzica lub przyjaciela, 
uszkodzenie uwag innych, 
niespełnionych oczekiwań 
itp., w całym naszym życiu, 
poczynając od dzieciństwa, 
ale problemem jest to, że 
nasz duchowy wróg używa 
tych negatywnych 
doświadczeń dla własnych 
planów przeciwko nam i 
przekręca nasze poczucie 
prawdy i rzeczywistości, a 
więc nie widzimy prawdziwej 
rzeczywistości. 

W ten sposób na przykład 
negatywny wizerunek 
samego siebie zniekształca 
prawdziwy obraz Boga. 
Głęboko skrywane lęki lub 
brak przebaczenia wobec 
kogoś może prowadzić do 
negatywnego nastawienia, 
które potrafimy nawet sobie 
usprawiedliwiać. Problemem 
jest wtedy, kiedy nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, że nie 
widzę prawdy właściwie tj.- 
Jezusa Chrystusa - i siebie 
samych jako umiłowanych 
dzieci Ojca i że coś jest nie 
tak z niektórym moim 
negatywnym  nastawieniem. 
Największą przeszkodą w 
postrzeganiu pełności 
rzeczywistości jest strach. 
Strach i żałoba i niespełnione 
oczekiwania są tak 
powszechne, że są nazwane 
„zasłoną" która przykrywa 
oczy uczniów zaraz po 
śmierci Chrystusa. To co 
Jezus robi zaraz po 
zmartwychwstaniu to usuwa 
te zasłony. W dzisiejszej 
historii Ewangelii Jezus 
usuwa duchowe i 
emocjonalne zasłony żałoby i 
niespełnionych oczekiwań 
porostu ukazując się uczniom 
fizycznie, a następnie 
przemawiając słowami 
zachęty "Pokój z wami!"  i 
poprzez tchnie duchem 
odwagi w ich sercach. Oni, 
stają się jak nadmuchiwany 
balon, który unosi się wysoko 
co Ewangelia opisuje: 
„uczniowie byli napełnieni 
radością". 
Oczy Tomasza są zakryte nie 
tylko duchem głębokiej 
żałoby, niespełnionymi 
oczekiwaniami i strachem, 
ale także brakiem wiary i 
ufności w słowa swoich 
kolegów uczniów.  

Prawdopodobnie myśli, że oni 
ujrzeli tylko ducha. Więc, 
Jezus ukazuje się również do 
jemu i pozwala dotknąć jego 
fizycznego ciała, aby 
uwierzył, że jego koledzy 
uczniowie nie widzieli ducha, 
ale Jezusa realnego fizyczne. 
Chociaż większość zasłon 
jest odsłonięta to zasłona 
strachu pozostaje na oczach 
uczniów, ale ważne by 
pamiętać, że strach można 
usunąć tylko wtedy, gdy 
uczniowie czynią pierwszy 
krok, aby wyjść publicznie 
podczas wydarzeń 
Pięćdziesiątnicy. Tylko wtedy 
otrzymują dar odwagi od 
Ducha Świętego, największe 
błogosławieństwo Ojca, ich 
strach został usunięty. 
Wychodzą publicznie 
całkowicie chwaląc Pana w 
świątyni dając świadectwo 
wspaniałych rzeczy, które 
Pan Jezus im czynił. 
Wydarzenia po 
zmartwychwstaniu są 
wydarzeniami 
odnawiającymi. Odnowienie 
się polega na całkowitym 
usunięciu różnych zasłon. My 
również jesteśmy po 
zmartwychwstaniu Chrystusa 
i jestem pewien, że Pan chce 
nas odnowić i usunąć zasłony 
z naszych oczu, które 
uniemożliwiają nam widzenie 
i doświadczanie prawdy o 
tym, kim jesteśmy w oczach 
naszego Miłosiernego i 
kochającego Ojca. Kiedy 
tylko te zasłony są usuwane 
nasze obecne negatywne 
nastawienie zostaje 
przekształcone. Trzeba nam 
więc szczerze mówić o tych 
zasłonach, prawdziwie ich 
żałować i prosić o 
przebaczenie następnie 
wyrzec się ich aby otrzymać 

błogosławieństwo Ojca czyli 
prawdę o nas, a mianowicie, 
że jesteśmy przybrani jako 
ukochane dzieci ojca, przez 
cierpienie, śmierć i 
zmartwychwstanie Chrystusa 
naszego Pana. 

(KM) 
 
 

 
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. 
 
 
 
  
 

Miłosierny Ojcze, Ty oddałeś 
Syna,by Krew Jego święta z 
grzechów nas obmyła. 
1. Tyś mą nadzieją, światłem na 
mej drodze,Tyś miłosierdziem, 
już nie lękam się. 
2. Tyś mym natchnieniem, duszy 
orzeźwieniem, Tyś 
miłosierdziem, poprowadzisz 
mnie. 
3. Tyś moim szczęściem, serca 
ukojeniem, Tyś miłosierdziem, 
już nie lękam się! 
 
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. 
  
3. Zstępuje z nieba do naszego 
cierpienia, 
By wyprowadzić nas z ciemności 
do światła, 
Wzięty ze stada, zawieszony na 
drzewie 
Naznacza nas Duchem i własną 
krwią. 
1. Skoro miłość zniosła śmierć 
Jak cenna jest Jezusa krew 
Gdy piękno nieba skryło mój 
wstyd 
Obrazem miłości był Twój krzyż 
PRE-REF. 1: Uznałeś, że warto 
znieść ten ból 

Z radością patrzyłeś poza grób 
Uznałeś, że warto znieść tę 
śmierć 
REF: Cudowny tak Wspaniały 
tak 
Moc Twoich ran zwycięża świat 
   
Mój cały dług spłacony już 
I  żyję znów Przez łaski cud 
 
PRE-REF. 2: Oddałeś swą 
wolność za mnie 
Więc gdzie jest mój wstyd i 
gdzie mój grzech 
Miłością zdobyłeś serce me 
   
REF: Cudowny tak… 
 
BRIDGE: Kiedy widzę krzyż, 
widzę wolność 
Gdy zobaczę grób, będę z Tobą 
I przez życie wieczne uwielbię 
Cię 
Doświadczając łaski Twej x4 
   
TAG: Moja dusza wielbi Cię 
Doświadczając łaski Twej 
Moja dusza wielbi Cię 
   
REF: Cudowny tak…  
BRIDGE: Kiedy widzę krzyż… x2 
  
TAG: Moja dusza… 
REF: Cudowny tak 
 
Jezu ufam Tobie 
 
1. Jezus daje nam zbawienie 
Jezus daje pokój nam  
Jemu składam dziękczynienie 
chwałę z serca mego dam 
 
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią 
mego życia 
Królem wiecznym On, niepojęty 
w mocy swej 
w Nim znalazłem to, czego 
szukałem do dzisiaj  
sam mi podał dłoń, bym 
zwyciężał w każdy dzień 
 
2. W Jego ranach uzdrowienie 
W Jego śmierci życia dar  

Jego krew to oczyszczenie Jego 
życie chwałą nam (BS) 



 


