
 

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

(Rdz 18,20-32) 
Bóg rzekł do Abrahama: 
”Skarga na Sodomę i 
Gomorę głośno się rozlega, 
bo występki ich 
mieszkańców są bardzo 
ciężkie. Chcę więc iść i 
zobaczyć, czy postępują tak, 
jak głosi oskarżenie, które 
do Mnie doszło, czy też nie; 
dowiem się”. 
Wtedy to dwaj mężowie 
odeszli w stronę Sodomy, a 
Abraham stał dalej przed 
Panem. Zbliżywszy się do 
Niego, Abraham rzekł: ”Czy 
zamierzasz wygubić 
sprawiedliwych wespół z 
bezbożnymi? Może w tym 
mieście jest pięćdziesięciu 
sprawiedliwych; czy także 
zniszczysz to miasto i nie 
przebaczysz mu dla owych 
pięćdziesięciu 
sprawiedliwych, którzy w 
nim mieszkają? O, nie 
dopuść do tego, aby zginęli 
sprawiedliwi z bezbożnymi, 
aby stało się 
sprawiedliwemu to samo, co 
bezbożnemu. O, nie dopuść 
do tego. Czyż Ten, który jest 
sędzią nad całą ziemią, 
mógłby postąpić 
niesprawiedliwie?”. 
Pan odpowiedział: ”Jeżeli 
znajdę w Sodomie 
pięćdziesięciu 
sprawiedliwych, przebaczę 
całemu miastu dla nich”. 
Rzekł znowu Abraham: 
”Pozwól, o Panie, że jeszcze 
ośmielę się mówić do Ciebie, 
choć jestem pyłem i  

 

 
każdy dzień, i przebacz nam 
nasze grzechy, bo i my 
przebaczymy każdemu, kto nam 
zawini; i nie dopuść, byśmy 
ulegli pokusie”. 
Dalej mówił do nich: „Ktoś z 
was, mając przyjaciela, pójdzie 
do niego o północy i powie mu: 
»Przyjacielu, użycz mi trzech 
chlebów, bo mój przyjaciel 
przybył do mnie z drogi, a nie 
mam co mu podać«. Lecz 
tamten odpowie z wewnątrz: 
»Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi 
są już zamknięte i moje dzieci 
leżą ze mną w łóżku. Nie mogę 
wstać i dać tobie«. Mówię wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z 
tego powodu, że jest jego 
przyjacielem, to z powodu jego 
natręctwa wstanie i da mu, ile 
potrzebuje. 
I Ja wam powiadam: Proście, a 
będzie wam dane; szukajcie, a 
znajdziecie; kołaczcie, a 
otworzą wam. Każdy bowiem, 
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, 
znajduje; a kołaczącemu 
otworzą. Jeżeli którego z was, 
ojców, syn poprosi o chleb, czy 
poda mu kamień? Lub też gdy 
prosi o jajko, czy poda mu 
skorpiona? Jeśli więc wy, choć 
źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, o 
ileż bardziej Ojciec z nieba da 
Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą”. 
Oto słowo Pańskie. 

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) 
 

U zdrawianie i adoracja: w 
czwartek, 1 sierpnia, godz. 
19.00, katedra (ul. Huntly). 
(Ks. G) 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

Ś więcenia Dominika do 
kapłaństwa. 20 sierpnia, 
18.00, St. Mary's w Inverness. 
Proszę, módlcie się za niego ! 
(Ks. G) 

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

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

K omunia do chorych w       
domu zgłoś księdzu lub       
szafarzowi 

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) 

prochem. Gdyby wśród tych 
pięćdziesięciu 
sprawiedliwych zabrakło 
pięciu, czy dla braku tych 
pięciu zniszczysz całe 
miasto?”. 
Pan rzekł: ”Nie zniszczę, jeśli 
znajdę tam czterdziestu 
pięciu”. 
Abraham znów odezwał się 
tymi słowami: ”A może 
znalazłoby się tam 
czterdziestu?”. Pan rzekł: 
”Nie dokonam zniszczenia 
przez wzgląd na tych 
czterdziestu”. 
Wtedy Abraham powiedział: 
”Niech się nie gniewa Pan, 
jeśli rzeknę: może znalazłoby 
się tam trzydziestu!”. 
A na to Pan: ”Nie dokonam 
zniszczenia, jeśli znajdę tam 
trzydziestu”. 
Rzekł Abraham: ”Pozwól, o 
Panie, że ośmielę się zapytać: 
gdyby znalazło się tam 
dwudziestu?”. 
Pan odpowiedział: ”Nie 
zniszczę przez wzgląd na tych 
dwudziestu”. 
Na to Abraham: ”O, racz się 
nie gniewać, Panie, jeśli raz 
jeszcze zapytam: gdyby 
znalazło się tam 
dziesięciu?”. Odpowiedział 
Pan: ”Nie zniszczę przez 
wzgląd na tych dziesięciu”. 
Oto słowo Boże. 
 

 
Refren: Pan mnie 
wysłuchał, kiedy Go 
wzywałem. 

 
( Kol 2,12-14) 
Bracia: 
Z Chrystusem pogrzebani 
jesteście w chrzcie, z Nim też 
razem zostaliście 
wskrzeszeni przez wiarę w 
moc Boga, który Go 
wskrzesił. 
I was, umarłych na skutek 
występków i ”nieobrzezania” 
waszego ciała, razem z 
Chrystusem Bóg przywrócił 
do życia. Darował nam 
wszystkie występki, skreślił 
zapis dłużny, obciążający nas 
nakazami, usunął go z drogi, 
przygwoździwszy do krzyża. 
Oto słowo Boże. 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Otrzymaliście Ducha 
przybrania za synów,  
w którym wołamy: ”Abba, 
Ojcze”.  
 

 
 (Łk 11,1–13) 
Gdy Jezus przebywał w 
jakimś miejscu na modlitwie 
i skończył ją, rzekł jeden z 
uczniów do Niego: „Panie, 
naucz nas się modlić, jak i 
Jan nauczył swoich uczniów”. 
A On rzekł do nich: „Kiedy się 
modlicie, mówcie: Ojcze, 
niech się święci Twoje imię; 
niech przyjdzie Twoje 
królestwo. Naszego chleba 
powszedniego dawaj nam na  

                Taca (21.07.19’) 
Polska: £  
Reszta Parafii £ 169.69 
Pensy Piotra:  
Prace remontowe budynków: -- 
Dziękuję bardzo! (Ks.G) 
2. kolekcje: 
28 lipca: do naprawy 

P ilne prace do wykonania: 
sufit w wejściu do toalety 
damskiej. To musi zostać 
naprawione! £300, Wt-Pt 
(Ks. G) 

P race wykonane: glony usunięto na ścieżce dla             
niepełnosprawnych przy hali, zainstalowano środki         
odstraszające szkodniki 

P race do wykonania: Aby naprawić sufit, sprawdź             
wilgotność ściany 

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/
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Modlitwa Pańska, dana nam 
przez Jezusa, znana również 
jako “Ojcze Nasz” jest 
podsumowaniem całej 
Ewangelii. Modlitwa ta mówi 
nam, że Bóg jest NASZYM 
OJCEM, a nie jakimś 
policjantem, który ma za 
zadanie nas złapać, czy 
władcą mającym prawo 
odebrać nam wolność. BÓG 
JEST NASZYM OJCEM. Nie 
tylko moim czy Twoim, ale 
NASZYM Ojcem. 
Jezus chce, żebyśmy odbierali 
Boga jako NASZEGO OJCA I 
utwierdza nas w naszej 
prawdziwej tożsamości, ze 
JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA, a 
On jest naszym niebiańskim 
rodzicem. W czasie całego 
swojego życia Jezus objawiał 
swoim uczniom, że Bóg jest 
Ojcem. Teraz zaś Duch Święty 
pomaga nam poznać Boga 
jako NASZEGO OJCA. Św Jan 
w swoim pierwszym liście 
mówi: “Każdy, kto wierzy, że 
Jezus jest Mesjaszem, z Boga 
się narodził, i każdy miłujący 
Tego, który dał życie, miłuje 
również tego, który życie od 
Niego otrzymał.” Zatem jeśli 
jesteśmy zrodzeni z Boga, to 
On jest naszym Ojcem, a my 
Jego Dziećmi. W momencie 
chrztu świętego Bóg uznał 
każdego z nas za swoje 
dziecko.  
Jako Jego dzieci tworzymy 
Wspólnotę – Rodzinę Ojca. 
Dlatego, pozostając w zgodzie 
z tradycja apostolska, “Ojcze 
nasz” jest modlitwą 
wspólnoty, a nie pojedynczej 
osoby. Jezus nauczył I 
przekazał tą modlitwę swoim 

który jesteś w niebie…”. 
Zatem jeśli osoba nie chodzi 
do Kościoła, oznacza to, że 
nie chce się modlić wspólnie 
z braćmi I siostrami w wierze. 
Zatem nie może też zwracać 
się do Boga używając słów 
“Ojcze NASZ”. Katechizm 
Kościoła Katolickiego 
stwierdza: „Pan uczy nas 
modlić się wspólnie za 
wszystkich naszych braci. Nie 
mówi On "Ojcze mój", któryś 
jest w niebie, lecz "Ojcze 
nasz", aby nasza modlitwa 
była zanoszona w jednym 
duchu za całe Ciało Kościoła” 
(KKK 2268) 
Skąd otrzymujemy 
zapewnienie, że w pierwszej 
kolejności możemy nazywać 
Boga Naszym Ojcem, skoro 
nikt nie moze sie z Nim 
równać? Otóż otrzymaliśmy 
Ducha Świętego, Bożego 
Ducha, który jest też Duchem 
naszego Synostwa (por. Rz 8, 
9); który woła w nas „Abba, 
Ojcze” (Rz 8, 15); który daje 
nam pewność, że możemy 
mieć odwagę nazywać Boga 
Naszym Ojcem!!!! To moze byc 
podnosząca na duchu i 
uwalniająca wiadomość, 
zwłaszcza dla tych, którzy nie 
znają swoich ziemskich 
ojców, nie mieli z nimi 
dobrych kontaktów, lub ich 
stracili. Duch Święty wciąż 
woła wewnątrz Twojego 
serca: „ABBA, OJCZE!” I 
zapewnia Cię, że masz 
kochającego i miłosiernego 
Ojca. 
O fakcie, że Bóg jest naszym 
Ojcem, powinniśmy pamiętać 
zwłaszcza kiedy czujemy, że 
popełniliśmy straszny grzech. 
Bóg jest miłosierny i nie ma  

winy przeciwko Niemu i 
innym, ktorej on nie moze 
wybaczyc. Jeśli nasi ziemscy 
rodzice mogą wybaczyć nam 
nasze przewinienia względem 
nich, o ile wiecej moze i chce 
przebaczyć nam nasz 
Niebieski Ojciec w swojej 
miłosiernej miłości, jeśli tylko 
szczerze żałujemy! Jezus 
mówi do Apostołów w 
Ewangelii: „Jeśli więc wy, 
choć źli jesteście, umiecie 
dawać dobre dary swoim 
dzieciom, o ileż bardziej 
Ojciec wasz, który jest w 
niebie, da to, co dobre, tym, 
którzy Go proszą” (Mt 7, 11) 
Wiedza, ze jestesmy dziecmi 
Boga I możemy nazywać go 
Naszym Ojcem powinna 
prowadzić nas do rozwinięcia 
w nas dwóch bardzo ważnych 
rzeczy: po pierwsze i 
najważniejsze, PRAGNIENIA 
STANIA SIĘ  JAK NASZ 
Niebieski Ojciec - bycia Jego 
prawdziwym obrazem: 
hojnym, zawsze miłosiernym i 
twórczym. Święty Cyprian 
mówi: „Jeśli nazywamy Boga 
Naszym Ojcem, to musimy 
pamiętać, żeby zachowywać 
się jak Jego dzieci.” Zeby to 
osiagnac posłużmy się radą 
Świętego Grzegorza z Nyssy: 
„Trzeba nieustannie 
kontemplować piękno Ojca i 
nasycać nim naszą duszę” 
(KKK 2784). Po drugie 
musimy być pokorni i pełni 
ufności w naszych sercach, 
poniewaz to jedyna droga aby 
stać się jak małe dzieci: 
„«Zaprawdę, powiadam wam: 
Jeśli się nie odmienicie i nie 
staniecie jak dzieci, nie 
wejdziecie do królestwa 
niebieskiego.” (Mt 18, 3).  

Ojciec objawia się bowiem 
tylko tym najmniejszym. (Mt 
11, 5) 
Na koniec pozwólcie mi 
przytoczyć słowa Świętego 
Jana Kasjana: „Tylko 
spojrzenie dziecka na Ojca 
jest pełne ognia miłości. W 
tym spojrzeniu dusza topi się 
i pogrąża w oceanie świętej 
miłości i rozmawia z Bogiem 
jak z własnym Ojcem, ufnie i 
z delikatna lagodnoscia”. 
Jakże piękny jest to obraz! 
 
(BS) 

 

 

 
 
Aplikacja do modlitwy 

 

 
 
MODL SIE Z PAPIEZEM 

 

 
 
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) 
 

1. Cóż Ci Jezu damy  za 
Twych łask strumienie 
Z serca Ci składamy korne 
dziękczynienie. 
   
Ref: Panie nasz króluj nam 
Boże nasz króluj nam 
Poprzez wieczny czas Króluj 
Jezu nam. 
  
2. W serca Twego ranie o serc 
naszych Królu 
Pokój i wytrwanie ukojenie w 
bólu. 
 
3. Ty nas wspieraj w znoju 
strzeż przez życie całe 
Byśmy w serc pokoju Twą 
wielbili chwałę. 
 
Abba, Ojcze 
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie 
Z kajdan i samych siebie 
A Chrystus stając się bratem 
Nauczył nas wołać do Ciebie: 
 
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba 
Ojcze! Abba Ojcze! 
 
2. Bo Kościół jak drzewo 
życia 
W wieczności zapuszcza 
korzenie 
Przenika naszą codzienność 
I pokazuje nam Ciebie 
 
3. Bóg hojnym Dawcą jest 
życia 
On wyswobodził nas od 
śmierci 
I przygarniając do siebie 
Uczynił swoimi dziećmi. 
 

4. Wszyscy jesteśmy braćmi 
Jesteśmy jedną rodziną. 
Tej prawdy nic już nie zaćmi 
I teraz jest jej godzina. 
 
Niechaj zstąpi Duch Twój i 
odnowi Ziemię 
Życiodajny spłynie deszcz na 
spragnione serce 
Obmyj mnie i uświęć mnie 
Uwielbienia niech popłynie 
pieśń. (2x) 
 
Chwała Jezusowi który za 
mnie życie dał 
Chwała temu, który pierwszy 
umiłował mnie 
Jezus, tylko Jezus Panem jest. 
 
Chrystus Pan Boży Syn, 
Zbawca nasz zgodził się 
Wziąć mój grzech, za mnie 
umrzeć chciał, 
ażebym znał mój ogrom win i 
wiedział, że 
Krew Jego zbawia, oczyszcza i 
leczy. 
Wywyższony bądź, Jezu 
Baranku mój. 
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś 
mój Król! 
Wywyższony bądź, Boży 
Baranku! 
Przed Twym tronem, dziś 
Najwyższy składam hołd! 
 
Stoję dziś, moje serce, 
ręce tak wyciągam w 
podziwie dla Tego, 
który wszystko dał! 
Stoję dziś, moją duszę, Panie, 
Tobie składam, 
ja chcę być, jak Ty! 
 
(BS) 



uczniom. Powiedział: “Ojcze 
NASZ…”, a nie “Mój Ojcze,  

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 


