
 

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

(Dz 2,1–11) Wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym 
 
Czytanie z Dziejów 
Apostolskich. 
 
Kiedy nadszedł dzień 
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle spadł z nieba 
szum, jakby uderzenie 
gwałtownego wiatru, i napełnił 
cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też języki jakby 
z ognia, które się rozdzielały, i 
na każdym z nich spoczął jeden. 
I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli 
mówić obcymi językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić.  
Przebywali wtedy w Jerozolimie 
pobożni Żydzi ze wszystkich 
narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli 
się tłumnie i zdumieli, bo każdy 
słyszał, jak przemawiali w jego 
własnym języku.  
Pełni zdumienia i podziwu 
mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są 
Galilejczykami? Jakżeż więc 
każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? – Partowie i 
Medowie, i Elamici, i 
mieszkańcy Mezopotamii, Judei 
oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 
Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i 
tych części Libii, które leżą 
blisko Cyreny, i przybysze z 
Rzymu, Żydzi oraz prozelici, 
Kreteńczycy i Arabowie – 
słyszymy ich głoszących w 
naszych językach wielkie dzieła 
Boże”.  
 
Oto słowo Boże. 

 

 
 
 
 
 
O, najmilszy z gości,  
Słodka serc radości,  
Słodkie orzeźwienie.  
 
W pracy Tyś ochłodą,  
W skwarze żywą wodą,  
W płaczu utulenie.  
 
Światłości najświętsza,  
Serc wierzących wnętrza  
Poddaj Twej potędze.  
 
Bez Twojego tchnienia,  
Cóż jest wśród stworzenia?  
Tylko cierń i nędze.  
 
Obmyj, co nieświęte,  
Oschłym wlej zachętę,  
Ulecz serca ranę.  
 
Nagnij, co jest harde,  
Rozgrzej serca twarde,  
Prowadź zabłąkane.  
 
Daj Twoim wierzącym,  
W Tobie ufającym,  
Siedmiorakie dary.  
 
Daj zasługę męstwa,  
Daj wieniec zwycięstwa,  
Daj szczęście bez miary.  

 

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% . Porozmawiaj z ks. 
Gabor (Ks. G) 
 

R edukcja biuletynów: 
ponieważ większość 
drukowanego biuletynu 
pozostaje w kościele, a 
biuletyn jest dostępny na 
stronie internetowej parafii 
(www.sacredhearttorry.com), 
liczba biuletynów zostanie 
znacznie zmniejszona. 
Prosimy zabierz ze sobą 
biuletyn, jeśli NIE MASZ 
dostępu do Internetu na 
smartfonie. W ten sposób 
możemy zmniejszyć koszty i 
wydatki. (Ks. G) 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

 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. 
 

D iecezjalna pielgrzymka do 
opactwa Pluscarden: 30 
czerwca. Msza Święta 
odbędzie się o 15.00. (Ks. G) 

C hrzest: proszę módlcie się 
za  Franciszka, który dzisiaj 
zostanie ochrzczony, i za jego 
rodzinę! (Ks. G) 

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: Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi ziemię. 

 
(Rz 8, 8-17) 
Wszyscy ci, których prowadzi 
Duch Boży, są synami Bożymi 
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian. 
 
Bracia:  
Ci, którzy według ciała żyją, 
Bogu podobać się nie mogą. Wy 
jednak nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha, jeśli tylko 
Duch Boży w was mieszka.  
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten do Niego 
nie należy. Skoro zaś Chrystus 
w was mieszka, ciało wprawdzie 
podlega śmierci ze względu na 
skutki grzechu, duch jednak ma 
życie na skutek 
usprawiedliwienia. A jeżeli 
mieszka w was Duch Tego, 
który Jezusa wskrzesił z 
martwych, to Ten, co wskrzesił 
Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze 
śmiertelne ciała mocą 
mieszkającego w was swego 
Ducha.  
Jesteśmy więc, bracia, 

żyć mieli według ciała. Bo jeżeli 
będziecie żyli według ciała, 
czeka was śmierć. Jeżeli zaś 
przy pomocy ducha uśmiercać 
będziecie popędy ciała, 
będziecie żyli. 
Albowiem wszyscy ci, których 
prowadzi Duch Boży, są synami 
Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się 
znowu pogrążyć w bojażni, ale 
otrzymaliście ducha przybrania 
za synów, w którym możemy 
wołać: Abba, Ojcze". 
Sam Duch wspiera swym 
świadectwem naszego ducha, że 
jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli 
zaś jesteśmy dziećmi, to i 
dziedzicami: dziedzicami Boga, 
a współdziedzicami Chrystusa, 
skoro wspólnie z Nim cierpimy, 
by też wspólnie mieć udział w 
chwale. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
Przybądź, Duchu Święty,  
Ześlij z nieba wzięty  
Światła Twego strumień.  
 
Przyjdź, Ojcze ubogich,  
Przyjdź, Dawco łask drogich,  
Przyjdź, Światłości sumień.  

                Taca (26.05.19’) 
Polska: £ ? 
Reszta Parafii £ 226.90 

Dziękuję bardzo! (Ks.G) 

 

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

K omunia do chorych w domu zgłoś księdzu lub szafarzowi 

W ażne informacje dla obywateli EU na tablicy ogłoszeń!! 

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) 



dłużnikami, ale nie ciała, byśmy  
 

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. 

(HM) 

 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Przyjdź, Duchu Święty,  
napełnij serca swoich wiernych  
i zapal w nich ogień swojej 
miłości. 

(J 14, 15-16. 23b-26) 
Duch Prawdy was 
wszystkiego nauczy 
 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów:  
«Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego 
Parakleta da wam, aby z 
wami był na zawsze. 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a 
Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego, i 
mieszkanie u niego uczynimy. 
Kto nie miłuje Mnie, ten nie 
zachowuje słów moich. a 
nauka, którą słyszycie, nie 
jest moja, ale Tego, który 
Mnie posłał, Ojca. 
To wam powiedziałem, 
przebywając wśród was. A 
Paraklet, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam 
powiedziałem». 
 
Oto słowo Pańskie. 

Pięćdziesiątnica jest 
uważana za narodziny 
Kościoła. Dlaczego? 
Ponieważ ten, kto daje życie 
wszystkim, Duch Święty, 
tchnienie życia od Boga 
wypełnia wspólnotę 
Apostołów z nowym życiem; z 
energią; entuzjazmem, siłą, 
wolnością mówienia, 
pokojem, mądrością i 
prawdziwą zachętą z serca do 
dzielenia się tym nowym 
życiem; eksplozji nowego 
życia. Nawet miejsce, w 
którym apostołowie zbierają 
się razem ożywa: silny wiatr 
wieje, ziemia się trzęsie; 
Języki Apostołów są 
uwalniane by chwalić Boga i 

Publiczne świadectwo 
miłości i miłosierdzia Boga w 
zrgromadzeniu rozrzuconych 
dzieci Bożych zaczyna się na 
skalę globalną i trwa od 
tamtej pory przez Kościół 
przez wieki; zwłaszcza przez 
członków, którzy są nie tylko 
świętymi, ale zwykłymi 
aktywnymi członkami, którzy 
są gotowi do prawdziwych 
poświęceń; głód i pragnienie 
tego nowego życia;  Ducha 
Świętego wody żywej, którą 
Jezus oferuje za darmo i jest 
wypełniona prezentami- 
charyzmatami Ducha 
Świętego czyniąc ich życie 
żywym świadectwem Jego 
mocy. To nie są ludzie, którzy 
zbierają się tylko dla czci, 
kultu i komunii, ale by wyjść 
z ich strefy komfortu i dawać 
świadectwo do ich rodzin, 
kolegów i znajomych. Jest 
więc przejście od zwykłej 
modlitwy i komunii do 
aktywnego świadectwa. 
Myślę, że większość Kościoła 
dziś wycofała się by zbierać 
się za ścianami, tak jak to się 
działo z uczniami przed 
Pięćdziesiątnicą. 
Z różnych powodów mogę 
zrozumieć, jeśli czujesz się 
bardzo nieśmiały, aby dać 
świadectwo swojej wiary, 
albo nie wiesz, jak to zrobić, 
lub obawiają się, co ludzie 
myślą o Tobie, kiedy dasz 
świadectwo o Jezusie, albo 
jeśli twoja wiara jest słaba, 
jeśli nie znasz, co jest Bożym 
planem dla twojego życia; 
jeśli masz trudne życiowe 
decyzje do rozeznania i nie 
wiesz co Bóg chce, abyś 
zrobił; Jeśli czujesz się 
odległy od Boga; Jeśli twoja 
relacja z Jezusem nie jest 

wyjść z twojej religijnej 
powłoki ochronnej! Chcę dać 
ci więcej niż to, co wziąłeś do 
tej pory za murami 
kościołów. Nie skupiaj się 
zbytnio na sobie, na tym, co 
możesz zrobić lub nie możesz 
obecnie, bo twoje życie nie 
jest o tobie; jest o życiu, 
miłości i miłosierdziu Ojca; I 
mogę dać Ci to życie, tą żywą 
wodę, jeśli o to poprosisz, 
jeśli pragniesz, jeśli jesteś 
głodny tego, ponieważ 
Pięćdziesiątnica się nie 
skończyła, to nie było tylko 
jednorazowe wydarzenie 
2000 lat temu; jest ono 
oferowane każdego dnia, 
dzieje się dziś.  Po prostu 
trzeba poprosić o to i 
otworzyć się, aby to 
otrzymać. Mamy tendencję 
do powrotu do wygodnego 
chrześcijaństwa, nie zdając 
sobie sprawę, że jest więcej 
życia duchowego niż to, które 
doświadczamy. 
Pan Jezus chce tchnąć nowe 
życie w suche kości duchowe, 
chce, aby śpiący na stojąco 
członkowie naszego Kościoła 
odnowili się, ożyli, chodzili w 
doświadczeniu 
Pięćdziesiątnicy na 
osobistym poziomie. Chcę cię 
ochrzcić, czyli zanurzyć cię 
napełnić Duchem Świętym; 
Chcę, abyś był 
entuzjastycznym, 
porywającym świadkiem 
tego, który słyszy głos Ducha 
Świętego w twoim sumieniu i 
może podążać za nim 
swobodnie. Ale najsampierw, 
chce, aby usunąć wszystkie 
duchowe zatory, 
wypełniające twoje życie i 
nie są od niego, a znieczulają 
twoje prawdziwe pragnienie 

 
pragnienie sercem do 
bliskości z Trójcą Świętą; by 
wejść w radość tej 
intymności. To, co wydarzyło 
się w pierwszej 
Pięćdziesiątnicy. Apostołowie 
nie byli przejęci przez Ducha 
Św. ale byli zdesperowani, by 
dzielić się tym, co napełniało 
ich serca, tą intymną miłość 
Trójcy Świętej. 
Wyobraź sobie, jaki byłby 
Kościół, gdyby wszyscy z 
entuzjazmem pragnęli 
napełnić się darami Ducha 
Świętego i zrobili wszystko, 
by uczynić Chrystusa znanym 
ludziom, zarówno poprzez 
przykład życia, poprzez 
nauczanie Kościoła i przez 
cuda, które towarzyszą 
dawaniu świadectwa 
Chrystusowi. Wyobraź sobie, 
że wszyscy katoliccy rodzice 
umieszczają Boga, rodzinę i 
Kościół jako priorytet, 
zamiast pracy i zdobywania 
więcej pieniędzy, jakby to 
pieniądze czyniły rodzinę 
szczęśliwą. Wyobraź sobie, że 
członkowie Kościoła żyją w 
harmonii ze sobą i starają się 
wzajemnie przechodzić przez 
trudy życia i poświęcać 
wszystko, aby pomagać sobie 
nawzajem po Mszy, zamiast 

tego, który siedział obok 
ciebie w ławce. Myślę, że 
zgodzicie się, że życie 
Kościoła byłoby zupełnie inną 
historią. 
Nie zniechęcaj się, ponieważ 
gdzieś wewnątrz wszyscy 
jesteśmy młodzi; nasz duch 
nie jest stary, jest 
nieśmiertelny; a Duch Święty 
pragnie wydobyć nasze 
młodzieńcze serce: Musimy 
po prostu odważyć się i być 
pomysłowym; kreatywnym i 
gotowym by robić wielkie 
rzeczy dla świata; jak młodzi 
ludzie odważnie stawiają 
czoła wyzwaniom; taki były 
młody Kościół taki był 
pierwszy Kościół. Jakie 
wyzwania świata mogą 
pokonać marzenia i aspiracje 
tych, którzy są pełnymi 
energii wyposażeni w dary 
Ducha Świętego. ŻADNE nic 
nie może powstrzymać 
biliona katolików, którzy 
ożyją przez Ducha Świętego. 
Potrzebujemy tylko słyszeć 
Ducha Świętego, pracować 
razem współpracując ze sobą 
jako ciało; które ma różne 
członki posiadające 
wyjątkowy charyzmat do 
budowania Królestwa w 
zgodzie pod przewodnictwem 
Ducha Świętego ".  Taki ciało 
jest atrakcyjne i przyciąga 
nowe serca do swojej 
wspólnoty. 
Posłuchajcie więc, co Pan 
Jezus dzisiaj mówi: Ożyj 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chcę dać Ci 
jeszcze więcej życia niż 
kiedykolwiek wcześniej 
!!!!!!!!!!!!!!!! Zacznij żyć swoim 
prawdziwym życiem; twoje 
prawdziwe życie, które jest 
ukryte we mnie; Twoje życie 
w Duchu Świętym!! Więc 

 
1. Zwycięzca śmierci  piekła 
i szatana 
Wychodzi z grobu dnia 
trzeciego z rana 
Naród niewierny trwoży się 
przestrasza 
Na cud Jonasza - Alleluja! 
 
2. Ziemia się trzęsie, straż się 
grobu miesza, 
Anioł zstępuje, niewiasty 
pociesza; 
Patrzcie mówi im, grób ten 
próżny został, 
Pan z martwych powstał" 
.Alleluja! 
  
3. Ustąpcie od nas, smutki i 
trosk żale, 
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje 
w chwale. 
Ojcu swojemu już uczynił 
zadość, 
Nam niesie radość.  
Alleluja! 
 
1. Nie zna śmierci Pan 
żywota ,  
chociaż przeszedł przez jej 
wrota;   
rozerwała grobu pęta  
Ręka święta. Alleluja! 
  
2. Twój, Adamie, dług 
spłacony,  
Okup ludzki dokończony;  
wnijdziesz w niebo z 
szczęśliwymi  
Dziećmi twymi. Alleluja! 
 
3. Próżno, straże, grób 
strzeżecie!  
Już Go tutaj nie znajdziecie: 

Bóg natury. Alleluja! 
  
4. Teraz On na ludzkie plemię  
I na miłą patrzy ziemię,  
która drogo dziś przybrana  
Kosztem Pana. Alleluja! 
  
5. Przez Twe święte 
Zmartwychwstanie  
Z grzechów powstać daj nam, 
Panie, 
potem z Tobą królowanie.  
Alleluja! Alleluja! 
 
Duchu Święty, Tchnienie 
Ojca, 
Dawco życia. 
Duchu Święty,  
Źródło wody żywej w nas. 
Tak pragniemy Ciebie Panie, 
jak spękana ziemia deszczu, 
jak pustynia kropli wody, 
Duchu, przyjdź. 
 
Duchu Święty, 
Tyś Mądrością niezmierzoną. 
Duchu Święty, 
Ty oświetlasz drogi nam. 
I prowadzisz nas do domu, 
gdzie mieszkanie przed 
wiekami 
przygotował dla nas Ojciec, 
Duchu, przyjdź. 
 
Ojcze Ty kochasz mnie,  
nie dlatego ze jestem dobry,  
ale dlatego, ze jestem 
dzieckiem  
Twoim dzieckiem. 
 
Duchu Święty , Stworzycielu  
ożywiaj moją modlitwę,  
ożywiaj moje pragnienie 
pełnienia woli Ojca.  
Duchu Święty, Stworzycielu  
otwieraj moje oczy, by 
widziały  
otwieraj moje uszy, by 
słyszały, serce, aby czuło.  
Duchu Święty, Ożywicielu, 



Słowa Ewangelii według 
świętego Jana. 

świadczyć o Nim dalej bez 
hamulców w ustach.  

osobista. Ale dziś Jezus mówi 
do Ciebie: nadszedł czas, aby  

serca do miłość; On chce dać 
Ci ducha, który napełnia  

po prostu wracać do domu 
nawet nie znając imienia 

oddychaj duchem Bożym; 
Duchem życia!!! Amen!   (KM) 

wstał, przeniknął skalne 
mury  

przyjdź 
(BS) 

 


