
 

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

(Dz 5,27b-32.40b-41) 
Cierpienie dla imienia Jezusa 
 
Czytanie z Dziejów 
Apostolskich. 
 
Arcykapłan zapytał 
Apostołów: ”Zakazaliśmy 
wam surowo, abyście nie 
nauczali w to imię, a oto 
napełniliście Jerozolimę 
waszą nauką i chcecie 
ściągnąć na nas krew tego 
człowieka?”.  
Odpowiedział Piotr i 
Apostołowie: ”Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż 
ludzi. Bóg naszych ojców 
wskrzesił Jezusa, którego 
straciliście, przybiwszy do 
krzyża. Bóg wywyższył Go na 
prawicę swoją jako Władcę i 
Zbawiciela, aby dać Izraelowi 
nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów. Dajemy temu 
świadectwo my właśnie oraz 
Duch Święty, którego Bóg 
udzielił tym, którzy są Mu 
posłuszni”.  
I zabronili Apostołom 
przemawiać w imię Jezusa, a 
potem zwolnili. A oni 
odchodzili sprzed 
Sanhedrynu i cieszyli się, że 
stali się godni cierpieć dla 
imienia Jezusa. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
Ps (30,2 i 4.5-6ab.11 i 12a i 
13b) 

 

 
 
wieków”. A czworo Zwierząt 
mówiło: ”Amen”. Starcy zaś 
upadli i oddali pokłon.  
 
Oto słowo Boże. 
 
 
 

 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, 
alleluja. 
 
Zmartwychwstał Chrystus, 
który wszystko stworzył  
i zlitował się nad ludźmi. 
 
 

 

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) 
 
2. Kolekcja dzisiaj (05/05) 
dla lub święte miejsca 
utrzymywane przez 
Papiestwo 
(Ks. G) 
 
DUŻA DZIĘKUJEMY rodzinie 
lub hojnemu darowiźnie w 
wysokości 450 funtów na 
naprawę sufitu sanktuarium. 
Niech cię Bóg błogosławi!! 

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:  ogrodnik, 
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) 

Refren: Sławię Cię, Panie, 
bo mnie wybawiłeś.  
 
Sławię Cię, Panie, bo mnie 
wybawiłeś * 
i nie pozwoliłeś mym wrogom 
naśmiewać się ze mnie.  
Panie, mój Boże, z krainy 
umarłych wywołałeś moją 
duszę * 
i ocaliłeś mi życie spośród 
schodzących do grobu.  
 
Śpiewajcie psalm wszyscy 
miłujący Pana * 
i pamiętajcie o Jego 
świętości.  
Gniew Jego bowiem trwa 
tylko przez chwilę, * 
a Jego łaska przez całe życie.  
 
Wysłuchaj mnie, Panie, 
zmiłuj się nade mną, * 
Panie, bądź moją pomocą.  
Zamieniłeś w taniec mój 
żałobny lament, * 
Boże mój i Panie, będę Cię 
sławił na wieki.  

(Ap 5,11-14) 
Chwała Baranka 
 
Czytanie z Księgi Apokalipsy 
świętego Jana Apostoła. 
 
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem 
głos wielu aniołów dokoła 
tronu i Zwierząt, i Starców, a 
liczba ich była miriady 
miriad i tysiące tysięcy, 
mówiących głosem 
donośnym: ”Baranek zabity 
jest godzien wziąć potęgę i 
bogactwo, i mądrość, i moc, i 
cześć, i chwałę, i 
błogosławieństwo”.  
A wszelkie stworzenie, które 
jest w niebie i na ziemi, i pod 
ziemią, i na morzu, i 
wszystko, co w nich 
przebywa, usłyszałem, jak 
mówiło: ”Siedzącemu na 
tronie i Barankowi 
błogosławieństwo i cześć, i 
chwała, i moc na wieki  

                Taca  
Polska £ 124.13 
Reszta Parafii £ 222.38 
do remontu sufitu: £63 
(Ks. G) 
Dziękuję bardzo!   

S powiedź przed Mszą Św o godz 13.00. lub umawiana. 

K omunia do chorych w domu zgłoś księdzu lub szafarzowi 

Clergy: Parish Priest: Fr Gabor Czako 
Telephone: Parish Office: 1224626359/01224621581 
Email: shtaberdeen@gmail.com 
Office Hours: Wednesdays and Fridays: 12.00 - 18.00 

Sacred Heart RC Church 
15 Grampian Road, Torry, Aberdeen AB11 8ED, 

Scotland, United Kingdom  
www.sacredhearttorry.com 

REDAKCJA:  BARBARA  SZTUKA(BS) HANNA MOZOLEWSKA (HM) KLAUDIUSZ MOZOLEWSKI (KM) KSIĄDZ GABOR (KS.G) 



 

(J 21,1-14) 
Trzecie zjawienie się 
Zmartwychwstałego 
Apostołom 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Jana. 
 
Jezus ukazał się znowu nad 
Morzem Tyberiadzkim. A 
ukazał się w ten sposób: Byli 
razem Szymon Piotr, Tomasz, 
zwany Didymos, Natanael z 
Kany Galilejskiej, synowie 
Zebedeusza oraz dwaj inni z 
Jego uczniów. Szymon Piotr 
powiedział do nich: ”Idę 
łowić ryby”. Odpowiedzieli 
mu: ”Idziemy i my z tobą”. 
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, 
ale tej nocy nic nie złowili.  
A gdy ranek zaświtał, Jezus 
stanął na brzegu. Jednakże 
uczniowie nie wiedzieli, że to 
był Jezus. A Jezus rzekł do 
nich: ”Dzieci, czy nie macie 
nic do jedzenia?”. 
Odpowiedzieli Mu: ”Nie”.  
On rzekł do nich: ”Zarzućcie 
sieć po prawej stronie łodzi, 
a znajdziecie”. Zarzucili więc 
i z powodu mnóstwa ryb nie 
mogli jej wyciągnąć.  
Powiedział więc do Piotra ów 
uczeń, którego Jezus miłował: 
”To jest Pan!”. Szymon Piotr, 
usłyszawszy, że to jest Pan, 
przywdział na siebie 
wierzchnią szatę, był bowiem 
prawie nagi, i rzucił się w 
morze. Reszta uczniów dobiła 
łodzią, ciągnąc za sobą sieć z 
rybami. Od brzegu bowiem 
nie było daleko, tylko około  

dwustu łokci.  
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli 
żarzące się na ziemi węgle, a 
na nich ułożoną rybę oraz 
chleb. Rzekł do nich Jezus: 
”Przynieście jeszcze ryb, 
któreście teraz ułowili”. 
Poszedł Szymon Piotr i 
wyciągnął na brzeg sieć 
pełną wielkich ryb w liczbie 
stu pięćdziesięciu trzech. A 
pomimo tak wielkiej ilości 
sieć się nie rozerwała. Rzekł 
do nich Jezus: ”Chodźcie, 
posilcie się!”. Żaden z 
uczniów nie odważył się 
zadać Mu pytania: ”Kto Ty 
jesteś?”, bo wiedzieli, że to 
jest Pan. A Jezus przyszedł, 
wziął chleb i podał im, 
podobnie i rybę.  
To już trzeci raz, jak Jezus 
ukazał się uczniom od chwili, 
gdy zmartwychwstał. 
A gdy spożyli śniadanie, rzekł 
Jezus do Szymona Piotra: 
„Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci?”  
Odpowiedział Mu: „Tak, 
Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”.  
Rzekł do niego: „Paś baranki 
moje”.  
I powtórnie powiedział do 
niego: „Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie?”  
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham”.  
Rzekł do niego: „Paś owce 
moje”.  
Powiedział mu po raz trzeci: 
„Szymonie, synu Jana, czy 
kochasz Mnie?”  
Zasmucił się Piotr, że mu po 
raz trzeci powiedział: „Czy 
kochasz Mnie?” I rzekł do 
Niego: „Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego 
Jezus: „Paś owce moje.  
Zaprawdę, zaprawdę   

powiadam ci: Gdy byłeś 
młodszy, opasywałeś się sam 
i chodziłeś, gdzie chciałeś. 
Ale gdy się zestarzejesz, 
wyciągniesz ręce swoje, a 
inny cię opasze i poprowadzi, 
dokąd nie chcesz”.  
To powiedział, aby zaznaczyć, 
jaką śmiercią uwielbi Boga. A 
wypowiedziawszy to rzekł do 
niego: „Pójdź za Mną!” 
 

Oto słowo Pańskie 
(HM) 

Bardzo lubię obraz dzisiejszej 
Ewangelii, kiedy Piotr 
wskakuje do wody i pędzi jak 
szalony do Jezusa. Taki pełen 
mocy, miłości i poświęcenia 
prosty gest Piotra. 
W dzisiejszym czytaniu 
słyszymy, że Jezus pyta 
Piotra trzy razy: Czy mnie 
kochasz? Jest to nietypowe 
pytanie dla mężczyzny 
pytającego innego 
mężczyznę. Ale jeśli Jezus 
zadaje to pytanie, musi mieć 
dla niego dobry powód. 
Jezus wie, że Piotr jako 
przyjaciel (por. Jan 15:15) 
utożsamia się z nim bardzo 
mocno; ich serca stopniowo 
splatają się razem przez 
większość czasu, kiedy 
spędzali, słuchając nauczania 
Jezusa jak przemawia do jego 
serca, przez bycie 
świadkiemjego cudów, które 
napełniało serce Piotra 
ufnością, znaki i cuda i 
wreszcie zdaję sobie sprawę, 
że Jezus kocha go więcej niż 
jego własne życie, gdy 
umiera na krzyżu.Teraz 
nadszedł czas, aby Piotr 
zrobił podobne zobowiązanie 
do Jezusa, odpowiadając na 
jego trzy pytania. Mówiąc te 
słowa miłości więź ich serc 
jest wzmocniona. Zadając to  

samo pytanie trzy razy Jezus 
w zasadzie mówi Piotrowi, to 
nie wystarczy, że wiem, że 
mnie kochasz, zapraszam 
abyś to zadeklarował; bo 
właśnie udowodniłem swoje 
poświęcenie do ciebie teraz 
zapraszam abyś zaoferował 
swoje serce mojemu sercu, 
bo człowiek mówi z obfitości 
swego serca, jak czytamy w 
Łuk 6:45. 
To jest jak rozciągnięte w 
czasie przyrzeczenie z 
sakramentu ślubu, choć nie 
dokładnie to samo, gdzie 
Jezus jest oblubieńcem, cały 
czas w ciągu trzech lat jego 
służby publicznej mówi 
Piotrowi, który reprezentuje 
Kościół, oblubienicę 
Chrystusa: "Kocham Cię póki 
śmierć nas nie rozdzieli" 
(przypomnij sobie Wielki 
Piątek), a teraz Jezus czeka 
na odpowiedź Piotra aby 
zobowiązał się dla Jezusa 
póki śmierć nas  nie rozłączy 
(wiemy, że Piotr został 
również ukrzyżowany), ale 
między Piotrem i Jezusem, 
relacja rodzic-dziecko, która 
kiedyś istniała pomiędzy 
Bogiem a ludzkością jest 
teraz przywrócona.  
Pamiętasz, kiedy Jezus został 
ochrzczony Ojciec Bóg mówi 
mu, jesteś moim   

umiłowanym Synem z kolei 
Jezus mówi uczniom przez 
wszystkie nauczania, jego 
dzieła dla nich, w tym jego 
śmierć, "Jesteś moim 
umiłowanym dzieckiem” (raz 
dosłownie nazywa ich "moimi 
dziećmi" por. Jan 13:33), a 
teraz Jezus pragnie, aby Piotr 
oświadczył słowami, że kocha 
Go tak naprawdę Ojca 
Niebieskiego, którego możesz 
ujrzeć, patrząc na Jezusa 
(por. Jan 14:9, około). 
Stawiając to głębokie pytanie 
Piotrowi Jezus pragnie 
również, aby wyraził się jasno 
na temat najważniejszej 
rzeczy, a mianowicie, jego 
relacja z Jezusem nie może 
się opierać przez wzgląd na 
Jezusa, ale o jego własnej 
miłości do niego, więc miłość 
wzajemna jest tym, co 
naprawdę ma znaczenie. 
Zauważyłem, że dopiero po 
tym Jezus odwołuje się do 
posługi Piotra, kiedy mówi: 
"Kiedy się zestarzejesz 
wyciągniesz ręce, a ktoś inny 
cię przepasze i zabierze cię, 
dokąd nie chcesz." 
Dobrze jest wiedzieć, że ktoś 
cię kocha, ale kiedy ta osoba 
potwierdza to mówiąc od 
czasu do czasu jest to 
rozgrzewające dla naszego 
serca i duszy. Oczywiście, 
miłość w działaniu jest tak 
samo ważna, ale miłość 
tylkow działaniu nie 
wystarcza, ponieważ nasza 
dusza jest karmiona głównie 
mocą boskich słów. Oto jak 
jesteśmy "połączeni" jako 
istoty ludzkie. Więc mężowie 
i żony proszę się nie uchylać 
od pytania: "Czy ty kochasz 
mnie?" i mówienie sobie 
nawzajem z serca: "Kocham 
cię". 
Nasze dzieci i wnuki zadają  

 

 
to samo pytanie; "czy mnie 
kochasz?", głównie nie w 
słowach, ale poprzez sposób, 
w jaki zachowują się, poprzez 
zwrócenie uwagi na siebie, 
poprzez pragnienie, aby 
bawić się z nimi, i na wiele 
innych sposobów. Nasze 
serca zadają to najgłębsze 
pytanie siebie w myślach lub 
słowach lub w działaniach 
niekoniecznie z braku 
bezpieczeństwa, ale dlatego, 
że jest to podnoszące na 
duchu, to jest przyjemne, 
dobrze jest usłyszeć te słowa, 
bo kiedy je usłyszysz, to tak, 
jakby siła płynęła z jednego 
serca do drugiego, i w ten 
sposób dwa serca odnawiają 
się  w przymierzu 
miłosierdzia. 

(KM) 

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. 
 
 
Ofiaruje Tobie, Panie mój, 
Całe życie me, 
Cały jestem Twój, 
Aż po wieki 
Oto moje serce, przecież wiesz 
Tyś miłością mą jedyną jest 
 
 
Alleluja, wznoś pod niebo 
głos, 
Pan dał chleba moc, alleluja. 
 
Jezus Pan komunią dla nas, co 
dzień staje się, 
On rozrywa grzechu pęta złe. 
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze 
mną Pan, 
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie. 
 

1. Gdy klęczę przed tobą,   
modlę się i składam hołd, 
weź ten dzień, uczyń go twym 
i we mnie miłość wznieć. 
 
Ref: Ave Maria, gratia plena, 
dominus tecum, benedicta tu. 
 
2. Wszystko tobie daję,  
każdy sen i każdą myśl,  
Matko Boga, matko moja,  
wznieś je przed Pana tron. 
 
3. Gdy klęczę przed tobą,  
widzę twą radosną twarz,  
Każda myśl, każde słowo,  
niech spocznie w dłoniach 
twych. 
 
 
Barka 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść za 
Nim; 
By łowić serca 
Słów Bożych prawdą. 
 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me 
imię. 
Swoją barkę pozostawiam na 
brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś 
łów. 
 
2. Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z Tobą 
I czyste serce. 
 
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 
I samotności. 
 
4. Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz 
ludzkich  
Twej prawdy siecią 
I słowem życia. 
 
 

(BS) 



 


