„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9
Szukasz Boga ale nie
wiesz jak zacząć?

Pobierz biuletyn online

www.sacredhearttorry.com

Grill 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)

Spowiedź przed Mszą Św o

Usłyszałeś „głos” w
swoim sercu i chcesz
więcej?

Święcenia Dominika do

ZAWIERZ SIĘ SERCU
JEZUSA w pierwsze piątki
kapłaństwa. 20 sierpnia,
miesiąca zapraszamy na
18.00, St. Mary's w Inverness. Mszę (18:00) z
Proszę, módlcie się za niego! nabożeństwem do
Najświętszego Serca
Autobus £27. (Ks. G)

Grupa matek: we wtorki,

10.00-12.00, w sali,
Zapraszamy wszystkie chętne
mamy z dziećmi z własnymi
przekąskami. (Ks. G)

godz 13.00. lub umawiana.

UROCZYSTOŚĆ

domu zgłoś księdzu lub
szafarzowi

WNIEBOWZIĘCIA: 15 sierpnia,
Msza czuwania odbędzie się o
19:00 w Najświętszym Sercu.

Komunia do chorych w

Odczuwasz głód
duchowego życia i chcesz
się tym z kimś podzielić?

Prace

Taca (28.07.19’)
wykonane: zainstalowano środki odstraszające Polska: £ 98.88
szkodniki
Reszta Parafii £ 198.64
Prace remontowe budynków:
race do wykonania: sprawdź wilgotność ścian, aby £216.34
dowiedzieć się, czy woda przepływa przez dach
Dziękuję bardzo! (Ks.G)

P

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

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)

Pilne prace do wykonania:

sufit został pięknie
naprawiony i kosztował
294,54 GBP
(Ks. G)

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)

(Koh 1,2;2,21-23)
Marność doczesnych
osiągnięć

Czytanie z Księgi Koheleta.
Marność nad marnościami,
powiada Kohelet, marność
nad marnościami, wszystko
marność.
Jest nieraz człowiek, który w
swej pracy odznacza się
mądrością, wiedzą i
dzielnością, a udział swój
musi on oddać człowiekowi,
który nie włożył w nią trudu.
To także jest marność i
wielkie zło. Cóż bowiem ma
człowiek z wszelkiego swego
trudu i z pracy ducha swego,
w której mozoli się pod
słońcem? Bo wszystkie dni
jego są cierpieniem i zajęcia
jego utrapieniem. Nawet w
nocy serce jego nie zazna
spokoju. To także jest
marność.

Czytanie z Listu świętego
Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem
powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus,
zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze
życie jest ukryte z
Chrystusem w Bogu. Gdy się
ukaże Chrystus, nasze Życie,
wtedy i wy razem z Nim
ukażecie się w chwale.
Oto słowo Boże.
Zadajcie więc śmierć temu,
co jest przyziemne w
waszych członkach:
rozpuście, nieczystości,
Refren: Słysząc głos Pana, lubieżności, złej żądzy i
serc nie zatwardzajcie.
chciwości, bo ona jest
bałwochwalstwem.
Nie okłamujcie się nawzajem,
Kol 3,1-5.9-11)
boście zwlekli z siebie
dawnego człowieka z jego
Szukajcie tego, co w górze,
zadajcie śmierć temu, co jest uczynkami, a przyoblekli
nowego, który wciąż się
przyziemne
odnawia ku głębszemu

poznaniu Boga, według
obrazu Tego, który go
stworzył. A tu już nie ma
Greka ani Żyda, obrzezania
ani nieobrzezania,
barbarzyńcy, Scyty,
niewolnika, wolnego, lecz
wszystkim we wszystkich
jest Chrystus.

Oto słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ubodzy w
duchu,
albowiem do nich należy
królestwo niebieskie.
(Łk 12,13-21)
Marność dóbr doczesnych
Słowa Ewangelii według
świętego Łukasza.
Ktoś z tłumu powiedział do
Jezusa: ”Nauczycielu,
powiedz mojemu bratu, żeby
się podzielił ze mną
spadkiem”.

Lecz On mu odpowiedział:
”Człowieku, któż Mię ustanowił
sędzią albo rozjemcą nad
wami?”.
Powiedział też do nich:
”Uważajcie i strzeżcie się
wszelkiej chciwości, bo nawet
gdy ktoś opływa we wszystko,
życie jego nie jest zależne od
jego mienia”.
I powiedział im przypowieść:
”Pewnemu zamożnemu
człowiekowi dobrze obrodziło
pole. I rozważał sam w sobie:
»Co tu począć? Nie mam gdzie
pomieścić moich zbiorów«. I
rzekł: »Tak zrobię: zburzę moje
spichlerze, a pobuduję większe i
tam zgromadzę wszystko zboże
i moje dobra. I powiem sobie:
Masz wielkie zasoby dóbr, na
długie lata złożone; odpoczywaj,
jedz, pij i używaj«”.
Lecz Bóg rzekł do niego:
”Głupcze, jeszcze tej nocy
zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, coś
przygotował?”.
Tak dzieje się z każdym, kto
skarby gromadzi dla siebie, a
nie jest bogaty przed Bogiem.

Oto słowo Pańskie.
(HM)

In today’s Gospel story Jesus
points towards a history long
problem of humanity, namely
the problem of storing up
things, accumulating things
in order to satisfy a
deep-seated inner hunger;
the hunger of our soul, like
the man in the parable of
Jesus. We accumulate things
that we don’t need and hardly
ever use; just think of your
wardrobe, or house loft, or
cellar or your garden shed.
Some people use drinking or
eating or drugs to numb their
inner pain, loneliness or inner
emptiness and hunger. But
also think of non-material
things, like always pursuing
entertainment and partying,
or running from one
relationship to another, or
idolising people who are
attractive, or wasting time
watching useless TV
programmes or reading books
that don’t feed your soul. The
man in the Gospel parable of
Jesus symbolises all of us
who want to satisfy our soul’s
hunger in these or other
ways.So the basic scenario
that often repeats itself is
this: there is a hunger or
pain in our soul, in
everyone’s, and then a voice
responds to that reality that
comes from the evil one,
saying: store up things,
material or non-material, like
the man in the Gospel story,
or be attached to things
you’re your soul will be
satisfied. The entire
advertisement industry
exploits this hunger of our
souls and offers things that
promise to satisfy your needs,
and when you make a
decision to accept these lies
as truths and decide to buy

into these lies, you end up in
bondages; bondages to
things, bondages to
relationships, bondages to
people, addiction to alcohol,
to drugs, to many other
things, and eventually you
always end up unsatisfied or
feeling guilty.
Evil, who whispers these lies
of satisfaction into our ears
works in a very subtle way.
He will not reveal himself and
advertise himself to you
saying: ‘I am evil, and I am
tempting you to be
materialistic’, because if you
realise it and resist evil, it
will have to run away and
then your spiritual eyes
would suddenly open and you
would be free, but he doesn’t
want you to be free. We just
read St. James letter this
week on Wednesday in the
priest’s prayer book: ‘Resist
the devil, and he will run
away from you.’
St. Augustine suffered from
the same temptations as
people of every age: he was
looking for something to
satisfy his inner hunger, so he
lived a promiscuous life, he
followed popular spiritual
teachers who were basically
liars, but eventually he
became free from all his
bondages. How? By listening
to the Word of God in the
Cathedral of Milan during a
Mass, and the teaching of St.
Ambrose touched his heart
and nourished His soul with
something that lasted by
which his spiritual eyes were
suddenly opened, which led
him to repent all the
bondages of his sinful life,
and then he rejected and
renounced all the lies of the
evil one as he was baptised.
His soul was at last set free

and ready to start to live his
real life, a life as a child of
God, and he also realised that
our heavenly Father is real;
He loves him and cares about
him despite his previous
sinful life. This is when he
wrote this beautiful sentence:
“You have made us for
yourself, and our hearts are
restless, until they can find
rest in you” (Confessions).
His priorities completely
turned around, and left
behind his old way of life and
old way of thinking and
attitudes. He stopped storing
up earthly pleasures.
When I first read the Gospel
reading I became also very
much interested in knowing
what Jesus meant when he
said: ‘make yourself rich in
the sight of God?
St. Paul gives us a clue. He
writes in his letter to the
Philippians (3:8): “I count all
things to be loss in view of
the surpassing value of
knowing Christ Jesus my
Lord, for whom I have
suffered the loss of all things,
and count them but rubbish
so that I may gain Christ”
(NIV). Obviously Christ
becomes his greatest
treasure and everything else
loses its power of attraction,
so much so that he is able to
says in Romans 8:38-39: ‘I
am convinced that neither
death nor life, neither angels
nor demons, neither the
present nor the future, nor
any powers, neither height
nor depth, nor anything else
in all creation, will be able to
separate us from the love of
God that is in Christ Jesus
our Lord.’ So Paul is rich in
Christ, he needs nothing else
to satisfy his soul, not even
his own life.

He in you, in a heart to heart
relationship, filled with the
love of the Holy Spirit, will
you realise how rich you are
in Christ , and even more you
will be seen as rich by God
the Father as well, because
His greatest treasure is His
Son and the Holy Spirit. But
for just now the way you
know how much you are in
Christ and Holy Spirit is by
I personally know people
asking yourself how much
from Aberdeen, Edinburgh
and other places who gave up your lifestyle, your thinking
and your attitude reflect His
the pursuit of materials; big
families, who put God’s love, lifestyle, His thinking and His
attitudes.
his Word and seeking his
(KM)
plans as their first priority,
and decided to build up and
Aplikacja do modlitwy
strengthen their family and
marriage bonds and the
education of their children
and the usage of their
finances in accord with God’s
plans. And God our loving
heavenly Father has shown
them so many times that he
cares about them. My
mother’s life reflects the
MODL SIE Z PAPIEZEM
same: she has found Christ,
so she made herself poor in
order to help the poor and
homeless.
People of our society have
stored up so many
possessions and yet so many
people, many families and
relationships are still
suffering from love
starvation; wives and
husbands remain hungry for
true love, and still do not put Za Rodziny:
Aby rodziny, przez życie modlitwy i
their relationship as their
miłości, stawały się coraz lepszymi
first priority, but instead
“szkołami prawdziwego wzrostu
their work; thinking that
człowieczeństwa”.
having more money will
satisfy the soul of their
family members.Only when
you clothe yourself in Christ,
as St. Paul says (in Rom
13:14), and fill your minds
and hearts with the things of
Heaven, and live in Him and

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.

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po
świecie
Brałeś dziateczki w obięcia
swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe
dziecię
Do Serca Twego przytul i
mnie.
2. Byłeś dzieciątkiem, Ty
wielki Boże,
W żłóbku płakałeś nad
światem złym.
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w
pokorze,
Serce me daję, Ty mieszkaj w
nim.
3. Kto by u siebie dziecię
przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas
przyjmuje Cię.
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas
miłował,
Za to Cię kochać na wieki
chcę.

4. Rzekłeś: "Nie może ze Mną
być w niebie,
Kto nie chce dziecku
podobnym być",
Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść
do Ciebie!
(HM) Daj mi niewinnie do śmierci
żyć!

1. Gdy Boży Duch wypełnia
mnie,
jak Dawid śpiewać chcę. /bis.
Jak Dawid, jak Dawid,
jak Dawid śpiewać chcę. /bis
2. Gdy Boży Duch wypełnia
mnie, -jak Dawid klaskać
chcę...
3. Gdy Boży Duch wypełnia
mnie, -jak Dawid wielbić
chcę...
4. Gdy Boży Duch wypełnia
mnie, -jak Dawid skakać
chcę...

5. Kiedy w ostatniej będę
potrzebie,
Gdy się rostanę ze światem
tym,
Zlituj się, Jezu, weź mnie do
siebie,
Niech wiecznie spocznę przy
Sercu Twym.
Jezus Chrystus moim
Panem jest, alleluja.
On kocha mnie, On kocha
mnie, alleluja. /2x

Jesteś królem,
jesteś królem,
Królem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze
serca,
podniesmy wszyscy nasze
dłonie,
Stawajmy przed obliczem
Pana,
wielbiąc Go /2x
Zaufaj Panu już dziś
1. Jak się nie bać, powiedz jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś
Jak uwierzyć, powiedz mi
Kiedy już nie wierzę w nic
Zaufaj Panu już dziś
Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś
Jak być dobrym, powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś
Ref: Zaufaj Panu już dziś!
Zaufaj Panu już dziś!
2. Jak mam walczyć, powiedz
jak
Kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć, powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś
Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś
3. Jak nie zbłądzić, powiedz
mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś.
(BS)

