
 

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

(Pwt 30,10-14) 
Prawo Boże nie przekracza 
ludzkich możliwości 
 
Czytanie z Księgi 
Powtórzonego Prawa. 
 
Mojżesz powiedział do ludu: 
”Będziesz słuchał głosu 
Pana Boga swego, 
przestrzegając Jego poleceń 
i postanowień zapisanych w 
księdze tego Prawa; wrócisz 
do Pana Boga swego z 
całego swego serca i z całej 
swej duszy. 
Gdyż polecenie to, które Ja ci 
dzisiaj daję, nie przekracza 
twych możliwości i nie jest 
poza twoim zasięgiem. Nie 
jest w niebiosach, by można 
było powiedzieć: »Któż dla 
nas wstąpi do nieba i 
przyniesie je nam, a 
będziemy słuchać i 
wypełnimy je«. I nie jest za 
morzem, aby można było 
powiedzieć: »Któż dla nas 
uda się za morze i przyniesie 
je nam, a będziemy słuchać i 
wypełnimy je«. Gdyż słowo 
to jest bardzo blisko ciebie: 
w twych ustach i w twoim 
sercu, byś je mógł 
wypełnić”. 
 
Oto słowo Boże. 
 

Refren: Ożyje serce 
szukających 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 (sobota)  @ 13:30, 
aby uczcić nasze parafialne 
święto! Msza św. O 12.30, a 
następnie BBQ obok 
Kościoła. Bezpłatne 
uczestnictwo; przyprowadź 
swoją rodzinę i znajomych. 
(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 do 
kapłaństwa w naszej diecezji. 
Będzie miał u nas praktyki  w 
dniach 6-22 lipca (Ks. G) 
 

Koncert Chóru Chłopięcego 
z Monaco w 
Katedrze (Huntly Street) 
19 lipca, godz. 19.30 
Bilety: 10 GBP, koncesja: 8 
GBP 

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) 

 
(Kol 1,15-20) 
Wszystko zostało stworzone 
przez Chrystusa i dla Niego 
 
Czytanie z Listu świętego 
Pawła Apostoła do Kolosan. 
 
Chrystus Jezus jest obrazem 
Boga niewidzialnego, 
Pierworodnym wobec 
każdego stworzenia, bo w 
Nim zostało wszystko 
stworzone: i to, co w 
niebiosach, i to, co na ziemi, 
byty widzialne i niewidzialne, 
Trony i Panowania, 
Zwierzchności i Władze. 
Wszystko przez Niego i dla 
Niego zostało stworzone. On 
jest przed wszystkim i 
wszystko w Nim ma istnienie. 
I On jest Głową Ciała, to jest 
Kościoła. On jest Początkiem, 
Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał 
pierwszeństwo we 
wszystkim. Zechciał bowiem 
Bóg, by w Nim zamieszkała 
cała Pełnia i aby przez Niego  

i dla Niego znów pojednać 
wszystko ze sobą: i to, co na 
ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez 
krew Jego krzyża. 
 
Oto słowo Boże.

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Daję wam przykazanie nowe,  
abyście się wzajemnie 
miłowali,  
jak Ja was umiłowałem. 

 
 (Łk 10,25-37) 
Przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Powstał jakiś uczony w 
Prawie i wystawiając Jezusa 
na próbę, zapytał: 
”Nauczycielu, co mam czynić, 
aby osiągnąć życie 
wieczne?”. 

                Taca (07.07.19’) 
Polska: £ 83.59 
Reszta Parafii £ 332.15 
Msza Trydencka: --- 
Prace remontowe budynków: -- 
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 
 

Clergy: Parish Priest: O. 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   
 

                         Sacred Heart RC Church   

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

http://www.sacredhearttorry.com/
http://www.sacredhearttorry.com/


 

Jezus mu odpowiedział: ”Co 
jest napisane w Prawie? Jak 
czytasz?”.On rzekł: ”Będziesz 
miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całą swoją mocą 
i całym swoim umysłem; a 
swego bliźniego jak siebie 
samego”.Jezus rzekł do niego: 
”Dobrześ odpowiedział. To 
czyń, a będziesz żył”.Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, 
zapytał Jezusa: ”A kto jest 
moim bliźnim?”. Jezus, 
nawiązując do tego, rzekł: 
”Pewien człowiek schodził z 
Jerozolimy do Jerycha i wpadł 
w ręce zbójców. Ci nie tylko 
go obdarli, lecz jeszcze rany 
mu zadali i zostawiwszy na 
pół umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą 
drogą pewien kapłan; 
zobaczył go i minął. Tak samo 
lewita, gdy przyszedł na to 
miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, 
będąc w podróży, przechodził 
również obok niego. Gdy go 
zobaczył, wzruszył się 
głęboko: podszedł do niego i 
opatrzył mu rany, zalewając 
je oliwą i winem; potem 
wsadził go na swoje bydlę, 
zawiózł do gospody i 
pielęgnował go. Następnego 
zaś dnia wyjął dwa denary, 
dał gospodarzowi i rzekł: 
»Miej o nim staranie, a jeśli 
co więcej wydasz, ja oddam 
tobie, gdy będę wracał«. 
Któryż z tych trzech okazał 
się, według twego zdania, 
bliźnim tego, który wpadł w 
ręce zbójców?”. On 
odpowiedział: ”Ten, który mu 
okazał miłosierdzie”. Jezus 
mu rzekł: ”Idź, i ty czyń 
podobnie”. 

Oto słowo Pańskie 

 

 
Przypowieścią o Dobrym 
Samarytaninie dotyka 
jednego z najważniejszych 
pytań naszego życia jako 
wierzący: Czy znasz wyłącznie 
prawo czy może zarówno 
znasz prawo i praktykujesz 
idąc za drogą serca? 
Jezus opowiada tę 
przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie prawnikowi, 
który wierzy w prawo - 
Dziesięciu przykazań, ale 
Jezus przypomina mu, że nie 
wystarczy znać przepisy; 
trzeba również stosować je w 
praktyce nie przebierając 
komu możesz pomóc. To mi 
przypomina, kiedy w moim 
życiu był czas, gdy nie 
chciałem być w zasięgu 
niektórych ludzi, jak młodych 
żebraków myśląc, że powinni 
iść do pracy, nie biorąc pod 
uwagę nawet rozmowy z nimi, 
aby dowiedzieć się jak 
znaleźli się w tej sytuacji. 
W tym samym miejscu Jezus 
zwraca uwagę na ważny 
punkt, że dla Boga nie ma 
znaczenia czy znasz prawo i 
jak sprytnie je 
wykorzystujesz, ale czy 
słuchasz głosu swojego serca 
i działasz w nim, bo jeśli tak 
jest to z „automatu” również 
wypełniasz Słowo Prawa, tak 
jak Samarytanin pomagając 
rannemu, bo słuchał głosu i  

poruszeń swojego serca, 
które zaprowadziły go do 
współczucia. 
Opowieść Jezusa wyraźnie 
bardzo jasno wskazuje, że 
traktowanie  
religijnych tradycji, 
stworzonych przez człowieka, 
takie jak nie dotykać osoby 
rannej, żeby nie stać 
nieczystym jako priorytetowe 
przed przykazaniem miłości 
Boga i bliźniego oraz 
ignorowanie głosu serca, jest 
absolutnie błędne. Czyniąc 
tak nazywamy ludźmi litery 
prawa, a nie ludźmi serca. 
Jezus wypowiada się 
przeciwko tej moralności 
również w Ewangelii Marka 
(7;6-9 NIV) gdzie mówi: "Ci 
ludzie Czczą mnie ustami, ale 
ich serca daleko są ode mnie. 
Czczą mnie na próżno; 
nauczając jedynie ludzkich 
zasad."  Uchylacie 
przykazania Boże, a trzymając 
się ludzkiej tradycji. " I dalej 
mówi „umiecie dobrze omijać 
polecenia Boga, aby 
zachowywać swoje własne 
tradycje”. To, co się dzieje w 
przypowieści o dobrym 
Samarytaninie. 
 
Więc coś jest nie tak. 
Dlaczego oni zachowują tak 
się zachowują? Dlaczego oni 
czczą Boga, tylko ustami i nie 
z serca? To dlatego, że są 
uzależnieni od tradycji; nie 
mają wolności do 
naśladowania głosu serca; 
żyją w zgodzie z ich ludzkimi 
oczekiwania i ideałami, które 
trzymają ich w duchowym 
zniewoleniu, która zabiera im 
wolność by kochać 
potrzebujących miłosierną 
miłością Boga. Zastanawiam 
się, teraz czy rozpoznajesz 
tego rodzaju postawę w sobie  

również? Pomyśl o ludziach, 
którym pomagasz; ilu jest 
takich,  
których na ten przykład nie 
lubisz? 
Tak szybko, jak tracisz 
skupienie na najważniejszych 
rzeczach jak głos Ojca 
poprzez prawo, poprzez 
innych oraz poprzez swoje 
serce i zaczynasz się skupiać 
na sobie, na swoim programie 
na swoich preferencjach i 
własnych oczekiwaniach, na 
wykreowanych przez siebie 
zasadach, (jak kapłani i 
lewici), własny obraz i 
własna reputacja szybko 
tworzą więzy skupiające 
wszystko dla twojego interesu 
i te więzy będą rządzić twoim 
życiem, twoimi działaniami; i 
skończysz przebierając tych 
których wspierasz i 
pomagasz. To jest podwójna 
moralność.  
Jesus also makes an 
important point that you 
don’t have to know the Law in 
order to fulfill it. 
Jezus również czyni ważną 
uwagę, że nie musisz 
poznawać prawo, aby go 
wypełniać. Dlaczego? Po 
prostu, ponieważ prawo 
zostało zapisane w sercu 
każdego z nas, czy jesteś 
wierzący czy nie. Przeczytaj, 
co mówi pierwsze czytanie z 
Księgi Powtórzonego Prawa: 
„słowo [tzn. prawo] jest 
bardzo blisko Ciebie, to jest w 
ustach i w sercu... " Nasz 
kochający Ojciec Niebieski 
umieścił jego prawo miłości 
w naszych sercach, w 
centrum naszej istoty. Dobry 
Samarytanin nie jest Żydem, 
więc on nie może nawet znać 
przepisów- Dziesięciorga 
przykazań, ale zna głos swego 
serca, głos  

 
 
współczucia naszego Ojca i 
działa w nim. Święty Paweł 
mówi w Liście do Rzymian 
(2:13-16:13), to nie Ci, którzy 
słyszą prawa, są sprawiedliwi 
w oczach Boga, ale ci, którzy 
je wypełniają, zostaną uznani 
za sprawiedliwych. (Jeśli, 
poganie, którzy nie mają 
prawa, z natury zaś 
wypełniają rzeczy wymagane 
przez prawo, oni są prawem 
dla siebie samych i nawet 
wtedy, jeśli nie mają prawa. 
Wskazują oni, że prawo jest 
zapisane w ich sercach, a ich 
sumienia o tym 
zaświadczają...” Więc nie 
rozsiadaj się wygodnie w 
swoim fotelu, myśląc, że 
ponieważ chodzisz do 
Kościoła zostaniesz 
zbawiony, gdy przyjdzie dzień 
sądu. Jezus przypomina w Mt  

(7:21 NIV): nie każdy, kto 
mówi do mnie "Panie, Panie," 
wejdzie do Królestwa 
niebieskiego, lecz tylko ten, 
kto spełnia wolę mojego 
Ojca... 
Zatem znajomość prawa jest 
bardzo ważna, bo w końcu to 
prawo Bożej miłości, ale tylko 
o tyle, o ile to punktem 
odniesienia, będzie pytanie, 
czy głos mojego serca i 
poruszanie w nim pochodzi 
od Boga czy nie. Jeśli 
zgadzasz się z tym, co mówi 
prawo miłości działaj za 
twoim sercem. Bóg mówi w 
języku miłości w języku, 
cierpliwość, życzliwość, 
prawdy, zaufania, nadziei, 
wytrwałość i współczucia jak 
Święty Paweł mówi w 1 Kor 
(13:4-7) Więc nie bądź 
człowiekiem, który czci Boga 
tylko ustami, a sercem jest 
daleko od Boga (Mt 15:8), ale 
zawsze starajmy się być 
ludźmi którzy "Miłują Pana 
naszego Boga całym sercem i 
całą duszą i całym umysłem” 
(Mt 22:37) a bliźniego swego 
jak siebie samego (Mk 12, 
31). 

(KM) 
Aplikacja do modlitwy 

 
 

 
 
MÓDL SIÉ Z PAPIEŻEM 
 
 
 
 
 
 
 

 
W lekkim powiewie 
przychodzisz do mnie, Panie. 
(2x) 
Nie przez wicher ogromny 
i nie przez ogień, 
ale w lekkim powiewie 
przychodzisz do mnie, 
w lekkim powiewie 
nawiedzasz duszę mą. 
 
Ofiaruję Tobie, Panie mój, 
całe życie me  
Cały jestem Twój, aż na wieki  
Oto moje serce, przecież 
wiesz 
Tyś miłością mą jedyną jest  
 
Pieśń Objawienia 
1. Godzien chwały jest 
Baranek   
Ten co poszedł na śmierć. 
Ten co oddał życie swoje 
Godzien przyjąć cześć. 
 
Godzien chwały jest Baranek 
Święty, święty jest Pan. 
Temu, który jest na tronie 
Niech brzmi nowa pieśń. 
 
ref: Święty, święty, święty 
jest Pan Bóg Wszechmogący 
On był i przyjdzie znów. 
 
Całe stworzenie śpiewa 
Królowi Królów pieśń. 
Tyś najcenniejszy jest 
I Ciebie uwielbiam...  
 
2. Twym odzieniem kolorów 
tęcza 
błyskawic moc i grzmotów 
huk. 
Błogosławieństwo, mądrość 
chwała i moc, i cześć, 
Tyś jeden godzien przyjąć je 
 

3. Cała ziemia, całe niebo 
Twojej chwały godne są 
Twe Imię żywą wodą 
Oddechem jest i mocą 
Cudowną tajemnicą 
 
Jesteś królem, 
jesteś królem, 
Królem jest Bóg /2x 
Podnieśmy wszyscy nasze 
serca,  
podniesmy wszyscy nasze 
dłonie,  
Stawajmy przed obliczem 
Pana,  
wielbiąc Go  /2x 
 
Nasz Bog 
Wodę zamieniłeś w wino 
Ślepi przy Tobie znów widzą, 
któż jest jak Ty? Tylko Ty? 
Blaskiem rozświetlasz 
ciemności 
Człowiek powstaje z 
marności, któż jest jak Ty? 
Tylko Ty? 
 
REF: Nasz Bóg jest wielki, 
nasz Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z 
Tobą. 
Nasz Bóg uzdrawia, jest 
wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 
 
Blaskiem rozświetlasz 
ciemności. 
Człowiek powstaje z 
marności, któż jest jak Ty? 
Tylko Ty? 
 
REF: Nasz Bóg jest wielki... 
 
Jeśli nasz Bóg jest przy nas 
już nic nas nie zatrzyma! 
Jeśli nasz Bóg jest z nami, 
któż jest przeciwko nam? /x2 
Któż jest przeciwko nam? 
 
REF: Nasz Bóg jest wielki... 
(BS) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 


