
 

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

(Iz 66,10-14c) 
Radość ery mesjańskiej 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
Radujcie się wraz z 
Jerozolimą, weselcie się w 
niej wszyscy, co ją miłujecie. 
Cieszcie się z nią bardzo wy 
wszyscy, którzyście się nad 
nią smucili.Ażebyście ssać 
mogli aż do nasycenia z 
piersi jej pociech; ażebyście 
ciągnęli mleko z rozkoszą z 
pełnej piersi jej chwały. 
To bowiem mówi Pan: ”Oto 
skieruję do niej pokój jak 
rzekę i chwałę narodów jak 
strumień wezbrany.Ich 
niemowlęta będą noszone na 
rękach i na kolanach będą 
pieszczone. Jak kogo 
pociesza własna matka, tak 
Ja was pocieszać będę; w 
Jerozolimie doznacie 
pociechy. Na ten widok 
rozraduje się serce wasze, a 
kości wasze nabiorą 
świeżości jak murawa. Ręka 
Pana da się poznać Jego 
sługom”.  
 
Oto słowo Boże. 
 

Refren: Niech cała ziemia 
chwali swego Boga. 
 

 

 
 
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) 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 

P obierz biuletyn online 
www.sacredhearttorry.com  
 (Ks. G) 
 

G rill parafialny: 10 
sierpnia  @ 13:30, aby 
uczcić nasze parafialne 
święto! Msza św. O 12.30, a 
następnie BBQ obok 
Kościoła. Bezpłatne 
uczestnictwo; przyprowadź 
swoją rodzinę. 
(Ks. G) 
 

P ilne prace do wykonania: 
sufit w wejściu do toalety 
damskiej. To musi zostać 
naprawione! 
(Ks. G) 
 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
 

G rupa matek: we wtorki, 
10.00-12.00, w sali, 
Zapraszamy wszystkie chętne 
mamy z dziećmi z własnymi 
przekąskami.  (Ks. G) 
 

W itamy Malachiasza, który 
przygotowuje się  kapłaństwa 
w naszej diecezji. Będzie miał 
u nas praktyki  w dniach 
6-22 lipca 
(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) 

 
(Ga 6,14-18) 
Krzyż Chrystusa chlubą 
chrześcijan 
 
Czytanie z Listu świętego 
Pawła Apostoła do Galatów. 
 
Bracia: 
Nie daj Boże, bym się miał 
chlubić z czego innego, jak 
tylko z krzyża Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dzięki 
któremu świat stał się 
ukrzyżowany dla mnie, a ja 
dla świata. Bo ani obrzezanie 
nic nie znaczy, ani 
nieobrzezanie, tylko nowe 
stworzenie. 
Na wszystkich tych, którzy 
się tej zasady trzymać będą, i 
na Izraela Bożego niech 
zstąpi pokój i miłosierdzie. 
Odtąd niech już nikt nie 
sprawia mi przykrości: 
przecież ja na ciele swoim 
noszę blizny, znamię 
przynależności do Jezusa. 

Łaska Pana naszego Jezusa 
Chrystusa niech będzie z 
duchem waszym, bracia. 
Amen. 
Oto słowo Boże. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
Sercami waszymi niech rządzi 
Chrystusowy pokój,  
słowo Chrystusa niech w was 
przebywa z całym swoim 
bogactwem.  

 
(Łk 10,1-9) 
Pokój królestwa Bożego 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Jezus wyznaczył jeszcze 
innych siedemdziesięciu 
dwóch uczniów i wysłał ich 
po dwóch przed sobą do 
każdego miasta i 
miejscowości, dokąd sam 
przyjść zamierzał. Powiedział 
też do nich: 
 

                Taca (30.06.19’) 
Polska: £ ? 
Reszta Parafii £ 247.50 
Msza Trydencka: --- 
Prace remontowe budynków: 
£57.90 
Dziękuję bardzo! (Ks.G) 

 

S powiedź przed Mszą Św o godz 13.00. lub umawiana. 
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”Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało; proście 
więc Pana żniwa, żeby  
wyprawił robotników na 
swoje żniwo. Idźcie, oto was 
posyłam jak owce między 
wilki. Nie noście z sobą 
trzosa ani torby, ani 
sandałów; i nikogo w drodze 
nie pozdrawiajcie. 
Gdy do jakiego domu 
wejdziecie, najpierw mówcie: 
»Pokój temu domowi«. Jeśli 
tam mieszka człowiek godny 
pokoju, wasz pokój spocznie 
na nim; jeśli nie, powróci do 
was. W tym samym domu 
zostańcie, jedząc i pijąc, co 
mają; bo zasługuje robotnik 
na swą zapłatę. Nie 
przechodźcie z domu do 
domu. Jeśli do jakiego miasta 
wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co Wam podadzą; 
uzdrawiajcie chorych, którzy 
tam są, i mówcie im: 
»Przybliżyło się do was 
królestwo Boże«. 
 
Oto słowo Pańskie. 

W dzisiejszej lekturze 
Ewangelii jesteśmy 
przeniesieni prosto do 
sytuacji, która wymaga 
wyjaśnienia. Wysłanie z 72 
uczniów, aby leczyć chorych i 
przygotować drogi do 
misyjnej podróży Jezusa to 
początek zbiorczej pracy 
Jezusa w historycznych 
proporcjach. On, z miłości do 
nas, nie martwiąc się o swój 
los na krzyżu, zamieszkał 
między nami, aby zabrać nas 
z powrotem do Ojca, 
ponieważ zbłądziliśmy od 
Niego w czasach Adama i 
Ewy, i chce dać nam z 
powrotem życie, jakie od 
zawsze było przeznaczone dla 
nas; w bliskiej czułej relacji z 
Ojcem, Synem i Duchem  

 Świętym jako dzieci Ojca. W 
tym życiu nie żyjemy jeszcze 
w pełni, ani nawet ludzie 
Boży, kiedy Jezus przyszedł 
do nich. To dlatego, że nadal 
żyli w różnych zniewoleniach, 
ich duchowe ręce związane 
były razem a ich duchowe 
oczy przysłonięte przez 
naszego duchowego wroga, i 
podobnie jak nasze dzisiaj. 
I w tej sytuacji Jezus daje 
władzę 72óm i wysyła ich, 
aby przygotować drogę, tak 
aby poprzez swoje prace 
przygotowawcze lud stał się 
bardziej otwarty w ich 
umysłach i sercach, aby 
otrzymać Jezusa, kiedy 
przybędzie i by stać się 
wolny, aby wrócić do Ojca 
całym sercem. Każda 
poważna praca wymaga 
pewnego przygotowania. W 
pracach przygotowawczych 
jest kilka ważnych 
elementów. 1. pragnienie 
Jezusa, aby ocalić cały jego 
lud z duchowych, 
emocjonalnych i fizycznych 
zniewoleń i uzależnień. Ma to 
samo pragnienie dla nas i dał 
nam 5 kluczowych rzeczy ku 
temu: pokutę; przebaczenie 
naszych grzechów, 
upoważnienie do wyrzucania 
złych duchów, tak jak 
usłyszeliśmy w dzisiejszej 
Ewangelii i wreszcie 5ty 
klucz; przypomnienie naszej 
prawdziwej tożsamości, to 
znaczy, że jesteśmy 
umiłowanymi dziećmi Boga 
Ojca, (który jest w Mk 1:11 i 
Mt 3 : 17 2.) Wiara 72óch; oni 
wierzą, że Jezus może dać im 
moc uzdrawiania chorych. 
Nie są przekonani w tym 
momencie, że Jezus jest 
Mesjaszem, bo niektórzy 
myślą, że jest Eliaszem, 
niektórzy on jest 
reinkarnacją Jana Chrzciciela 
(patrz Mt 16:13-20). To 

niesamowite, że pomimo 
patrzenia na Jezusa w ten 
sposób odważnie idą do 
zrobienia czegoś, co nigdy nie 
zrobili wcześniej. To jest o 
nas wszystkich; Musimy 
wierzyć, że Jezus może dziś 
czynić cuda; dla Ciebie i 
przez Ciebie. 3. Czego należy 
oczekiwać, gdy zaświadczysz 
o Jezusie? Przyjęcie lub 
odrzucenie! Odrzucenie, 
ponieważ wiele osób, w tym 
chrześcijan, uważa, że dziś 
nie ma już cudów; nauka 
medyczna może leczyć 
prawie wszystko, ponieważ 
każda choroba ma 
genetyczne lub fizjologiczne 
czy psychologiczne 
przyczyny. Ale zauważ, że 72 
również wyrzuca złe duchy. 
Dlaczego, ponieważ 
uzdrowienie jest nie tylko 
fizyczne, ale także jest nim 
wolność duchowa; wolność 
od wpływu złych duchów, 
które kuszą nas w 
zniewolenia od gniewu, 
niechęci, niefortunności w 
sposobie reagowania na 
zranienia, groźby itp., i ważne 
jest, abyśmy zostali 
uwolnieni od tych duchów, 
jak również.Często jesteśmy 
wezwani do wykonania tych 
przygotowawczych prac; aby 
przygotować umysły i serca 
innych aby otrzymać słowo 
Boże, Jezusa, zanim 
zdecyduje się mówić do serca 
tej osoby. Głoszenie jak ja 
dzisiaj jest 
przygotowywaniem; 
odwiedzanie kogoś, kto 
potrzebuje duchowego 
wsparcia, jest również pracą 
przygotowawczą; Siedząc z 
kimś przy herbacie i 
słuchając potrzeb tej osoby i 
zachęcanie jej jest również 
pracą przygotowawcza. 
Odwiedzanie miast, i bycie 
przyjmowanym w  domu ludzi 

i jest mile widziane 
symbolicznie ma znaczenie, 
aby porozmawiać z kimś i 
dzieląc się o Bogu, którego 
doświadczyłeś w swoim 
życiu, a jeśli czujesz się mile 
widziany przez drugą osobę, a 
on lub ona jest gotów 
otworzyć swój umysł  i serca 
na Ciebie, to droga Pana jest 
przygotowywana, ta osoba 
będzie błogosławiona, 
uzdrowiona lub zachęcana; 
co za radość może być 
zarówno w nim, jak i w tobie. 
Powinno się to odbywać 
wszędzie, we własnej rodzinie 
w miejscu pracy, w sali 
kościelnej po Mszy, lub na 
spotkaniach grup 
modlitewnych, lub mam z 
dziećmi, wszędzie. Zamiast 
narzekać na to, czego nie 
masz, możesz dzielić się i 
próbować pomagać sobie 
nawzajem słowami, które 
mogą potencjalnie uleczyć, 
pocieszyć lub zachęcić. Jezus 
nie wysyła 72óch, aby pójść i 
narzekać na rzymską 
okupację, ale powiedzieć 
ludziom, że Mesjasz jest 
naprawdę żywy; że naucza 
nas i uzdrawia nas przez 
Ducha Świętego. On nie jest 
kimś na kogo mamy czekać w 
przyszłości, bo on już przybył. 
Jesteśmy dzisiejszymi 72ma. 
Więc nie trać czasu na 
rozmowy o powierzchownych 
rzeczach, ale raczej o tym, 
czego nauczyłeś się od Pana 
Jezusa i co on robi dla Ciebie 
i dla wszystkich, którzy 
wierzą i przyjmują Go. 

 
 
Aplikacja do modlitwy 
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Narysuj twojego Jezusa:

 

 
 
 
Idzie mój Pan, idzie mój 
Pan. 
On teraz biegnie, by spotkać 
mnie. /2x 
 
Mija góry, łąki, lasy, 
By Komunii stał się cud. 
On chce Chlebem nas 
nakarmić,  
By nasycić życia głód. 
 
 
Ofiaruję Tobie, Panie mój, 
całe życie me  
Cały jestem Twój, aż na wieki  
Oto moje serce, przecież 
wiesz 
Tyś miłością mą jedyną jest  
 
 
1. Chwalę Ciebie Panie /2x 
i uwielbiam, /2x 
Wznoszę w górę swoje ręce, 
Uwielbiając Imię Twe./2x 
 
Ref.: Bo wielkiś Ty 
Wielkie dzieła czynisz dziś 
Nie dorówna Tobie nikt,  
Nie dorówna Tobie nikt. 
 
 
Ojcze Ty kochasz mnie,  
nie dlatego ze jestem dobry,  
ale dlatego, ze jestem 
dzieckiem  
Twoim dzieckiem. 
 
 
Jezus Chrystus moim 
Panem jest,  alleluja.   
On kocha mnie, On kocha 
mnie, alleluja.  /2x 
 
 
(BS) 



 


