
 

„Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie czyż jej nie poznajecie?”  Iz 43, 18-19 
 

(1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23) 
 
Dawid oszczędza Saula  
 
Czytanie z Pierwszej Księgi 
Samuela. 
 
Saul wyruszył ku pustyni Zif, 
a wraz z nim trzy tysiące 
wyborowych Izraelitów, aby 
wpaść na trop Dawida na 
pustyni Zif. 
Dawid wraz z Abiszajem 
zakradli się w nocy do obozu; 
Saul właśnie spał w środku 
obozowiska, a jego dzida 
była wbita w ziemię obok 
głowy. Abnert i ludzie 
uśpieni leżeli dokoła niego. 
Rzekł więc Abiszaj do 
Dawida: „Dziś Bóg oddaje 
wroga twojego w moc twoją. 
Teraz pozwól, że przybiję go 
dzidą do ziemi, jednym 
pchnięciem, drugiego nie 
będzie trzeba”. Dawid odparł 
Abiszajowi: „Nie zabijaj go! 
Któż bowiem podniósłby 
rękę na pomazańca 
Pańskiego, a nie doznałby 
kary?”. 
Zabrał więc Dawid dzidę i 
dzbanek z wodą od 
wezgłowia Saula i poszli 
sobie. Nikt ich nie 
spostrzegł, nikt o nich nie 
wiedział, nikt się nie obudził. 
Wszyscy spali, gdyż Pan 
zesłał na nich twardy sen.  
 

 

 
 

 
(1 Kor 15, 45-49) 
 
Chrystus nowy Adam  
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian. 
 
Bracia: 
Stał się pierwszy człowiek, 
Adam, duszą żyjącą, a ostatni 
Adam - Chrystus - duchem 
ożywiającym. Nie było jednak 
wpierw tego, co duchowe, ale 
to, co ziemskie; duchowe było 
potem. Pierwszy człowiek z 
ziemi ziemski, drugi Człowiek z 
nieba. Jaki ów ziemski, tacy i 
ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy 
i niebiescy. 
A jak nosiliśmy obraz 
ziemskiego człowieka, tak też 
nosić będziemy obraz Człowieka 
niebieskiego. 
 
Oto słowo Boże. 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
  
 

K omunia do chorych w       
domu zgłoś księdzu lub       
szafarzowi. 
  

K atechezy dla dzieci 
przygotowujących się do I 
Komunii po angielsku w 
środy 17:00-18.30 
 

S powiedź przed Mszą Św. 
lub umawiana. 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
  
 

Z apraszamy wszystkich 
którzy chcą pogłębiać swoja 
wiare i dołączyć do modlitwy, 
wspólnota spotyka się co 
piątek w kościele o godz 
18.00 po spotkaniu jest 
chwila na poczęstunek i 
pogawędkę. 

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

  

3  Marca Organizujemy 
muzyczno/zabawowe 
wydarzenie parafialne aby 
pomóc w uzbieraniu środków 
na dokończenie remontu 
naszego Kościoła. 
Osoby chętne do pomocy 
proszę o kontakt z Barbarą 
,Markiem bądź Agnieszką ze 
scholi.  

3 Marca również 
rozpoczynamy  mszę dla 
dzieci, wszystkie dzieci 
chętne do czytania i chórku 
zapraszamy 40 min wczesniej 

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 
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) 

Dawid oddalił się na 
przeciwległe wzgórze i stanął 
na wierzchołku góry, z 
daleka, a dzieliła go od nich 
spora odległość. 
Wtedy Dawid zawołał do 
Saula: „Oto dzida królewska, 
niech przyjdzie który z 
pachołków i weźmie ją. Pan 
nagradza człowieka za 
sprawiedliwość i wierność; 
Pan dał mi ciebie w ręce, 
lecz ja nie podniosłem ich 
przeciw pomazańcowi 
Pańskiemu”. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
 
Pan jest łaskawy, pełen 
miłosierdzia.  
 
Błogosław, duszo moja, Pana,  
i wszystko, co jest we mnie, 
święte imię Jego.  
Błogosław, duszo moja, Pana  
i nie zapominaj o wszystkich 
Jego dobrodziejstwach.  

On odpuszcza wszystkie 
twoje winy * 
i leczy wszystkie choroby.  
On twoje życie ratuje od 
zguby, * 
obdarza cię łaską i 
zmiłowaniem.  
 
Miłosierny jest Pan i 
łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo 
cierpliwy  
Nie postępuje z nami według 
naszych grzechów * 
ani według win naszych nam 
nie odpłaca.  
 
Jak odległy jest wschód od 
zachodu, * 
tak daleko odsunął od nas 
nasze winy.  
Jak ojciec lituje się nad 
dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, 
którzy cześć Mu oddają. 
 
 
 
 

 
                Taca  
Polska £ 120.87 
Reszta Świata £ 216.70 
Dziękuje bardzo 
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Aklamacja: Alleluja, 
alleluja, alleluja. 
 
Daję wam przykazanie nowe,  
abyście się wzajemnie 
miłowali, jak Ja was 
umiłowałem.  
 
 

 
 
(Łk 6,27-38) 
 
Przykazanie miłości 
nieprzyjaciół  
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów „Powiadam wam, 
którzy słuchacie: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół; dobrze 
czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie 
tym, którzy was przeklinają, i 
módlcie się za tych, którzy 
was oczerniają. Jeśli cię kto 
uderzy w policzek, nadstaw 
mu i drugi. Jeśli bierze ci 
płaszcz, nie broń mu i szaty. 
Daj każdemu, kto cię prosi, a 
nie dopominaj się od tego, 
który bierze twoje. Jak 
chcecie, żeby ludzie wam 
czynili, podobnie i wy im 
czyńcie.  
 

Jeśli bowiem miłujecie tylko 
tych, którzy was miłują, jakaż 
za to dla was wdzięczność? 
Przecież i grzesznicy miłość 
okazują tym, którzy ich 
miłują. I jeśli dobrze czynicie 
tym tylko, którzy wam dobrze 
czynią, jaka za to dla was 
wdzięczność? I grzesznicy to 
samo czynią. Jeśli pożyczek 
udzielacie tym, od których 
spodziewacie się zwrotu, 
jakaż za to dla was 
wdzięczność? I grzesznicy 
grzesznikom pożyczają, żeby 
tyleż samo otrzymać. Wy 
natomiast miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, czyńcie dobrze 
i pożyczajcie, niczego się za 
to nie spodziewając.  
A wasza nagroda będzie 
wielka, i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On 
jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych. 
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny. 
Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni; nie potępiajcie, a nie 
będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone. Dawajcie, a 
będzie wam dane: miarą 
dobrą, natłoczoną, utrzęsioną 
i opływającą wsypią w 
zanadrze wasze. Odmierzą 
wam bowiem taką miarą, 
jaką wy mierzycie”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
 
 

(BS) 

 
 
Dziś Jezus mówi nas, że 
miłość Boga Ojca jest 
silniejsza od naszych 
grzechów, bo kocha nie tylko 
tych, którzy mu zaufali i 
czynią dobrze, ale także tych, 
którzy wybierają złą drogę. 
Rzecz jasna, Ojciec kocha ich 
nie dlatego że wybrali źle, ale 
dlatego, że wszyscy jesteśmy 
Jego ukochanymi synami i 
córkami, a on jest naszym 
niebiańskim Ojcem. Ponieważ 
Jezus pochodzi od Ojca, zna 
Ojcem, Jego słowo o miłości 
Ojca jest prawdziwe. 
Ponadto, Jezus jako człowiek 
wie, że możemy również 
kochać w sposób, w jaki 
ojciec kocha dobrych i złych, 
ponieważ On jest nie tylko w 
pełni Bogiem ale także w 
pełni człowiekiem. 
 
 
 

 

Nie sugeruję odpowiedzi, ale 
raczej podnoszę to pytanie by 
rozeznać, bożą odpowiedź dla 
żądania Shamimy. Jak 
zastosować do Shamimy 
Słowa Jezusa: „Jeśli ktoś 
wymierzy ci policzek, 
nadstaw drugi... traktuj 
innych jak siebie samego... 
lub jeśli robisz dobrze tym, 
którzy czynią dobrze wobec 
ciebie, jakiej nagrody 
oczekujesz... Sam Bóg jest 
łaskawy dla niewdzięcznych i 
grzeszników.” Kiedy 
dokonujemy osądu 
kogokolwiek musimy 
pamiętać, że jest on 
stworzony przez Boga i Bóg 
chce dla niego zbawienia. 
Jedną z najważniejszych cech 
miłości Ojca jest to, że jest 
on współczujący, tj. On wie,  
co przeżywamy i dlatego też 
nie tylko sądzi nas jedynie na 
podstawie uczynków i jak 
bardzo przestrzegamy prawa, 
które nam dał, ale bierze 
również pod uwagę to, co 
mogłoby mieć wpływ na nas 
w podejmowaniu decyzji, 
zanim zgrzeszyliśmy.  
Współodczuwanie poszerza 
nasz duchowy horyzont i 
pomaga nam widzieć większą 
rzeczywistość naszego życia i 
ratuje nas też przed gniewem 
i nienawiścią. 
 

Współodczuwanie nie jest 
wymówką, aby 
usprawiedliwić grzech, ale 
drogą Ojca i naszą drogą do 
bycia miłosiernym nie tracąc 
nadziei, że, nawet z 
największych grzeszników 
poprzez nasze zaufanie 
możemy wyciągnąć dobro. 
Kiedy sądzimy my to w 
zasadzie rezygnujemy z takiej 
osoby. Bóg Ojciec nigdy nie 
zrezygnuje z nikogo! 
 

(KM) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Przyjdź Jezu, przyjdź 
Czekamy dziś, do naszych 
serc do naszych dni 
Przyjdź Jezu, przyjdź 
Czekamy dziś, do naszych 
serc do naszych dni 
 
Niech spłynie Twoja łaska i 
niech wypełni mnie 
Bo nadszedł czas by cały 
świat poznał Cię! 
 
Tyś Królem jest – Tyś Królem 
jest 
Wołamy przyjdź -Wołamy 
przyjdź 
Tyś Królem jest – Tyś Królem 
jest 
Wołamy przyjdź -Wołamy 
przyjdź 
 
 
 
1. Ofiaruję Tobie, Panie 
mój, całe życie me  
Cały jestem Twój, aż na wieki  
Oto moje serce, przecież 
wiesz  
Tyś miłością mą jedyną jest 
 
2.Ty w ofierze swojej Panie 
mój  
Cały dajesz się, cały jeteś 
mój, aż na wieki  
Oto moje srece przecież 
wiesz  
Miłość Twoja niech umocni 
mnie 

 

 
 
Schowaj mnie 
pod skrzydła Swe, 
ukryj mnie 
w silnej dłoni Swej. x2 
 
ref. Kiedy fale mórz chcą 
porwać mnie, 
Z Tobą wzniosę się, 
podniesiesz mnie, 
Panie, Królem Tyś 
spienionych wód, 
ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. x2 
 
2. Odpocznę dziś 
w ramionach Twych. 
Dusza ma 
w pokoju będzie trwać. 
 
ref. Kiedy fale mórz... x3 
 
 
 
1. Chwalę Ciebie Panie i 
uwielbiam, 
Wznoszę w górę swoje ręce, 
Uwielbiając Imię Twe. 
 
Ref. Bo wielkiś Ty 
Wielkie dzieła czynisz dziś 
Nie dorówna Tobie nikt 
nie dorówna Tobie nikt. x2 
 
2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, 
życiem* 
daj mi poznać Twoje drogi, 
bym nie zbłądził nigdy już. 
 
Ref. Bo wielkiś Ty… x2 

 

 
 
3. Jesteś świata Panem i 
Opoką 
w Tobie składam troski 
swoje, 
Tobie daję serce swe. 
 
Ref. Bo wielkiś Ty…. x2 
 
 
 
Nasz Bóg jest potężny  w 
mocy swej   
Króluje nad nami dziś   
z nieba rządzi w mocy, 
miłości mądrości swej   
 
 

(BS) 

 


