
 

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

(Mdr 18,6-9) 
Izraelici oczekują 
wyzwolenia 
 
Czytanie z Księgi Mądrości. 
Noc wyzwolenia oznajmiono 
wcześniej naszym ojcom, by 
nabrali otuchy, wiedząc 
niechybnie, jakim 
przysięgom zawierzyli. I lud 
Twój wyczekiwał ocalenia 
sprawiedliwych, a zatraty 
wrogów. Czym bowiem 
pokarałeś przeciwników, tym 
uwielbiłeś nas, powołanych. 
Pobożni synowie dobrych 
składali w ukryciu ofiary i 
ustanowili zgodnie Boskie 
prawo, że te same dobra i 
niebezpieczeństwa święci 
podejmą jednakowo. I już 
zaczynali śpiewać hymny 
przodków. 
 
Oto słowo Boże.

 
Refren: Szczęśliwy naród 
wybrany przez Pana.  

(Hbr 11,1-2.8-19) 
Wielkość wiary 
Czytanie z Listu do 
Hebrajczyków. 
 
Bracia: 
Wiara jest poręką tych dóbr, 
których się spodziewamy, 
dowodem tych rzeczywistości, 
których nie widzimy. 

 

 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Czuwajcie i bądźcie gotowi,  
bo w chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie. 

 
 (Łk 12,32-48) 
Gotowość na przyjście Pana 
 
Słowa Ewangelii według świętego 
Łukasza. 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: 
Nie bój się, mała trzódko, gdyż 
spodobało się Ojcu waszemu dać 
wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie 
jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, 
które nie niszczeją, skarb 
niewyczerpany w niebie, gdzie 
złodziej się nie dostaje ani mól nie 
niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, 
tam będzie i serce wasze. 
”Niech będą przepasane biodra 
wasze i zapalone pochodnie. A wy 
podobni do ludzi, oczekujących 
swego pana, kiedy z uczty weselnej 
powróci; aby mu zaraz otworzyć, 
gdy nadejdzie i zakołacze. 
Szczęśliwi owi słudzy, których pan 
zastanie czuwających, gdy 
nadejdzie. Zaprawdę powiadam 
wam: Przepasze się i każe im 
zasiąść do stołu, a obchodząc 
będzie im usługiwał. 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 

P obierz biuletyn i online 
www.sacredhearttorry.com  
 

S powiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00. lub umawiana. 
K omunia do chorych w 
domu zgłoś księdzu lub 
szafarzowi 
 

P arafialny grill: WIELKIE 
DZIĘKUJEMY TYCH, KTÓRZY 
ZORGANIZOWALI I 
ZARZĄDZALI 

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! 
Autobus £20, Termin 
rezerwacji: 12 sierpnia.  
(Ks. G) 

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

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

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 
W 2gi piąteki 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) 

Dla niej to przodkowie otrzymali 
świadectwo. 
Przez wiarę ten, którego 
nazwano Abrahamem, usłuchał 
wezwania Bożego, by wyruszyć 
do ziemi, którą miał objąć w 
posiadanie. Wyszedł nie 
wiedząc, dokąd idzie. Przez 
wiarę przywędrował do Ziemi 
Obiecanej jako ziemi obcej, pod 
namiotami mieszkając z 
Izaakiem i Jakubem, 
współdziedzicami tej samej 
obietnicy. Oczekiwał bowiem 
miasta zbudowanego na silnych 
fundamentach, którego 
architektem i budowniczym jest 
sam Bóg. 
Przez wiarę także i sama Sara 
mimo podeszłego wieku 
otrzymała moc poczęcia. Uznała 
bowiem za godnego wiary Tego, 
który udzielił obietnicy. Przeto z 
człowieka jednego, i to już 
niemal obumarłego, powstało 
potomstwo tak liczne jak 
gwiazdy niebieskie, jak 
niezliczony piasek, który jest 
nad brzegiem morskim.W 

 wierze pomarli oni wszyscy, nie 
osiągnąwszy tego, co im 
przyrzeczono, lecz patrzyli na to 
z daleka i pozdrawiali, uznawszy 
siebie za gości i pielgrzymów na 
tej ziemi. Ci bowiem, co tak 
mówią, okazują, że szukają 
ojczyzny. Gdyby zaś tę 
wspominali, z której wyszli, 
znaleźliby sposobność powrotu 
do niej. Teraz zaś do lepszej 
dążą, to jest do niebieskiej. 
Dlatego Bóg nie wstydzi się 
nosić imienia ich Boga, gdyż 
przysposobił im miasto.Przez 
wiarę Abraham, wystawiony na 
próbę, ofiarował Izaaka, i to 
jedynego syna składał na ofiarę, 
on, który otrzymał obietnicę, 
któremu powiedziane było: Z 
Izaaka będzie dla ciebie 
potomstwo. Pomyślał bowiem, 
iż Bóg mocen wskrzesić także 
umarłych, i dlatego odzyskał go, 
jako podobieństwo śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa. 
 
Oto słowo Boże. 

                Taca (04/08/19’) 
Polska: £ 100.80 
Reszta Parafii: £? 
Dziękuję bardzo! (Ks.G) 

 
P race wykonane: sufit został pięknie naprawiony i 
kosztował 294,54 GBP 

P race do wykonania: badamy wilgotność ścian, aby 
dowiedzieć się, czy woda nadal przepływa przez dach 

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) 
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 Czy o drugiej, czy o trzeciej 
straży przyjdzie, szczęśliwi oni, 
gdy ich tak zastanie. A to 
rozumiejcie, że gdyby gospodarz 
wiedział, o której godzinie 
złodziej ma przyjść, nie 
pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Wy też bądźcie gotowi, 
gdyż o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie”. 
Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy 
do nas mówisz tę przypowieść, 
czy też do wszystkich?  
Pan odpowiedział: Któż jest 
owym rządcą wiernym i 
roztropnym, którego pan 
ustanowi nad swoją służbą, żeby 
na czas wydzielił jej żywność? 
Szczęśliwy ten sługa, którego 
pan powróciwszy zastanie przy 
tej czynności. Prawdziwie 
powiadam wam: Postawi go nad 
całym swoim mieniem. Lecz jeśli 
sługa ów powie sobie w duszy: 
Mój pan ociąga się z powrotem, i 
zacznie bić sługi i służące, a 
przy tym jeść, pić i upijać się, to 
nadejdzie pan tego sługi w dniu, 
kiedy się nie spodziewa, i o 
godzinie, której nie zna; każe go 
ćwiartować i z niewiernymi 
wyznaczy mu miejsce.  
Sługa, który zna wolę swego 
pana, a nic nie przygotował i nie 
uczynił zgodnie z jego wolą, 
otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, 
który nie zna jego woli i uczynił 
coś godnego kary, otrzyma małą 
chłostę. Komu wiele dano, od 
tego wiele wymagać się będzie; 
a komu wiele zlecono, tym 
więcej od niego żądać będą.Oto 
słowo Pańskie. 
 
(HM)

 
"Tam, gdzie jest Twój skarb, 
tam będzie serce również". 
Kocham to powiedzenie 
Jezusa, jak prawdziwe jest! 
Oznacza to dla mnie, że ludzie 
wkładają serce tam, gdzie są 
ich priorytety lub tam, gdzie 
koncentruje się ich życie.  

Więc sposobem, aby poznać 
jakie są ich priorytety, jest 
patrzenie dla kogo lub czego 
poświęcają większość czasu, 
kiedy są w domu. Nie mając 
czasu na kogoś lub coś jest 
tylko wymówką, bo zawsze 
znajdziesz czas na coś co jest 
twoim priorytetem, bez 
wątpienia. 
Dla większości zwierząt 
głównym priorytetem jest 
jedzenie, spanie, spacer, 
zabawa samo uciecha. 
Niestety, niektórzy ludzie 
spędzają tak życie. Ale 
przecież znaczymy więcej niż 
zwierzęta, pomimo sposób, w 
jaki media odnoszą się do 
ludzi w imię nauki. Mamy 
duszę, bo faktem, że jesteśmy 
w stanie wierzyć w istnienie 
realiów, które są niewidzialne 
a które zwierzęta nie mogą 
zrobić, mogą coś wyczuć, ale 
to nie jest wiara; a w istocie 
nasze serca i dusze tęsknią 
do tych rzeczywistości. Jak 
mówi Św Augustyn: 
niespokojne są nasze serca, 
dopóki nie znajdą spocznienia 
w Bogu. 
Dlatego twoje największe 
skupienie nie powinna być 
jedynie na ziemskich 
rzeczach, ale rzeczach 
niebiańskich. Święty Paweł 
mówi o tym czym są 
niebiańskie rzeczy: 
"cokolwiek jest prawdziwe, 
cokolwiek jest szlachetne, 
cokolwiek jest właściwe, 
cokolwiek jest czyste, 
cokolwiek jest piękne, 
cokolwiek jest godne 
podziwu, cokolwiek jest 
doskonałe lub godne 
pochwały ... " (List do Filipian 
4:8, NIV) Przypominam sobie 
każdego dnia o tym ważnym 
powiedzeniu Św Pawła i 
staram się to zrobić. To 
kosztuje trochę wysiłku, aby 
myśleć w pozytywny sposób,  

gdy jesteś dorosły, ponieważ 
mamy rutynę i nawyki. Jednak 
bez wysiłku, możemy 
skierować nasze umysły ze 
spraw niebieskich i myśleć i 
reagować na wyzwania 
życiowe na nowo, bardziej niż 
myśląc Chrystusowo możesz 
utknąć, a może nawet wrócić 
do starego życia duchowego; 
do starych sposobów 
myślenia i działania. 
Święty Paweł w liście do 
Kolosan pisze: "od kiedy 
zostałeś ożywiony z 
Chrystusem... myśl o rzeczach 
z wysoka, a nie na ziemskich. 
Umarłeś bowiem, a twoje 
życie jest teraz ukryte z 
Chrystusem w Bogu (Kolosan 
3:1-3, NIV). Więc tak, 
umarliśmy z Chrystusem, tj ... 
uczyniliśmy obietnicę przez 
Niego i w Nim i z Nim w 
jedności Ducha Świętego 
więc żyjmy jego życiem. W 
związku z tym, nasze poczucie 
życia powinno być jak 
poczucie życia Św. Pawła: " 
Już nie ja lecz Chrystus żyje 
we mnie. Życie, które teraz 
wiodę w ciele, żyję wiarą w 
Syna Bożego, który mnie 
umiłował i oddał się za mnie" 
(List do Galatów 2:20, NIV). 
Jesteśmy stworzeni nie tylko 
dla życia na ziemi, ale dla 
Niebiańskiego i 
zmartwychwstałego życia na 
ziemi. Więc weź każdą chwilę 
tego życia jako przygotowanie 
do życia w niebie, a zatem 
twoje skupienie powinno być 
na niebie; nasze serca  
powinny koncentrować się na 
niebie, chodząc tu na ziemi. 
Powinieneś to zrobić tym 
bardziej, gdy nie znasz chwili, 
kiedy nagle opuścisz to 
ziemskie życie. Śmierć nie 
wybiera tylko wśród osób 
starszych; może się zdarzyć 
każdemu w każdym wieku i 
nie oznacza to, że jest to  

odległa możliwość tylko 
dlatego, że nie spotkałeś 
śmierci w codzienności.  W 
2018 było 2170 zgonów w 
samym Aberdeen. Czasami 
wyobrażam sobie, jak 
ogromny ruch musi być 
między Niebem a Ziemią. 
Kiedy obchodzę pogrzeby, 
wybieram następującą 
modlitwę podsumowującą 
"Panie Boże, którego dni są 
bez końca i którego 
miłosierdzie przekracza 
oczekiwania, Zachowaj nam 
świadomość, że życie jest 
krótkie i nie znamy godziny 
śmierci. Niech Duch 
poprowadzi nasze dni na 
ziemi do świętości i 
sprawiedliwości, abyśmy 
mogli służyć Tobie w 
zjednoczeniu z całym 
Kościołem, pewni w wierze, 
mocni w nadziei, doskonali w 
miłości. A kiedy nasza 
ziemska podróży się 
zakończy, prowadzić nas 
radowanie się w Twoim 
Królestwie, gdzie żyjesz na 
wieki wieków.  
   
                                (KM) 
 
MÓDL SIE Z PAPIEZEM 
 
Za Rodziny: 
Aby rodziny, przez życie modlitwy i 
miłości, stawały się coraz lepszymi 
“szkołami prawdziwego wzrostu 
człowieczeństwa”.

 

   
Aplikacja do modlitwy 

 
 

 
 
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. Błogosławię Cię, kiedy 
ziemia wydaje plon, 
    Gdy obfitość, Panie 
zlewasz swą, błogosławię Cię. 
    Błogosławię Cię, gdy 
pustynia w krąg otacza mnie. 
    Choćbym przez pustkowie 
szedł, błogosławię Cię. 
    Za Twą łaskę, którą 
zsyłasz, ja chwalę Cię. 
    Choćby ciemność mnie 
przykryła, ja powiem, że: 
 
Ref. Panie, błogosławię imię 
Twe, błogosławię Cię, 
        Panie błogosławię imię 
Twe, błogosławię święte imię 
Twe. 
 
2. Błogosławię Cię, kiedy 
słońca blask oświeca mnie. 
    To, co dajesz mi, najlepsze 
jest, błogosławię Cię. 
    Błogosławię Cię, kiedy 
drogę moją znaczy cień. 
    Chociaż cierpię, pragnę 
chwalić Cię, błogosławię Cię. 
    Ty dajesz z woli swej, 
zabierasz, kiedy chcesz. 
    W mym sercu zawsze chcę 
błogosławić Cię. 
 
 
 

Dotknij Panie moich oczu, 
abym przejrzał - abym 
przejrzał 
Dotknij Panie moich warg, 
abym przemówił - 
uwielbieniem 
Dotknij Panie mego serca i 
oczyść je 
Niech Twój Święty Duch dziś 
ogarnia mnie 
 
Nie umiem dziękować Ci 
Panie 
Bo puste są moje słowa 
Zechciej przyjąć moje 
milczenie 
I naucz mnie życiem 
dziękować 
Zechciej przyjąć moje 
milczenie 
I naucz mnie życiem 
dziękować 
 
Naucz milczeć w zachwycie 
gdy dajesz 
Naucz kochać goręcej gdy 
bierzesz 
Naucz ufać miłości Twej 
Panie 
Choćby wszyscy przestali Ci 
wierzyć 
Naucz ufać miłości Twej 
Panie 
Choćby wszyscy przestali Ci 
wierzyć 
 
Naucz patrzeć w Twe oczy, 
mój Boże 
Naucz krzyż Twój całować i 
nosić 
Naucz słuchać Cię sercem 
pokornym 
I otwierać swe serce na 
oścież 
Naucz słuchać Cię sercem 
pokornym 
I otwierać swe serce na 
oścież 

Pieśń Objawienia 
1. Godzien chwały jest 
Baranek                         D a  
Ten co poszedł na śmierć. 
C G 
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 
D 
jest Pan Bóg Wszechmogący 
a 
On był i przyjdzie znów. 
C G  
 
Całe stworzenie śpiewa 
Królowi Królów pieśń. 
Tyś najcenniejszy jest 
C 
I Ciebie uwielbiam... 
G D    a C G 
 
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 
 
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) 



 


