
 

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

(Joz 5,9a.10-12) 
 
Naród wybrany obchodzi 
pierwszą Paschę w ziemi 
obiecanej 
 
Czytanie z Księgi Jozuego. 
 
 
Pan rzekł do Jozuego: 'Dziś 
zrzuciłem z was hańbę 
egipską'. Rozłożyli się 
obozem synowie Izraela w 
Gilgal i tam obchodzili 
Paschę czternastego dnia 
miesiąca wieczorem, na 
równinie Jerycha. 
Następnego dnia Paschy 
jedli z plonu tej krainy, 
chleby przaśne i kłosy 
prażone tego samego dnia. 
Manna ustała następnego 
dnia, gdy zaczęli jeść plon tej 
ziemi. 
Nie mieli już więcej synowie 
Izraela manny, lecz żywili się 
tego roku z plonów ziemi 
Kanaan. 
 
Oto słowo Boże.  
 

 
(Ps 34,2-3.4-5.6-7) 
 
Refren: Skosztujcie 
wszyscy, jak dobry jest 
Pan Bóg. 
 

 

 
 
 
udziela napomnień. 
W imię Chrystusa prosimy: 
pojednajcie się z Bogiem. On to 
dla nas grzechem uczynił Tego, 
który nie znał grzechu, abyśmy 
się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
Aklamacja: Chwała Tobie, 

Królu wieków. 
 

Zabiorę się i pójdę do mego 
ojca, i powiem:  

"Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
niebu i względem ciebie". 

 
Aklamacja: Chwała Tobie, 

Królu wieków. 

 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 
 

S tation Mass of the city 
of Aberdeen Churches 
W kościele Our Lady of 
Aberdeen,  70 Cairngorm 
Crescent, Aberdeen) 
5 Kwiecień 
18:30: Stacja krzyżowa 
19:00: Msza Święta 
Bufet !

 
(Ks. G) 

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. 
 

S zukamy chętnych do 
pomocy naszej Parafii i mszy 
świętej: czytających, 
szafarzy, śpiewających, 
sprzątających…:) Wszystkich 
zainteresowanych prosze o 
zgłoszenie się do 
kogokolwiek z posługujących. 

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

 A berdeen Pielgrzymka 
diecezjalna, 2019: Padwa 
& Ravenna, 12-17 July, 
Odwołana!!!!! 
Msza Krzyżma 
11 Kwiecień 
St. Mary’s Cathedral 
6pm! 
Wielki Tydzień 
Wielki Czwartek: Msza św. 
w kościele Serca Jezusa o 
19.00  
Wielki Piątek: o 15:00 w 
kościele Św. Piotra 
Wigilia Wielkanocna: o 
20:00 w kościele św. Piotra 
N. Wielkanocna: o 9:30 w 
Kościele Serca Jezusa  
Msza Sw. po Polsku o 13.:30 
(Ks. G) 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :  

  
“ZERWIJ KAJDANY ZŁA” 
REKOLEKCJE NA WIELKI 
POST 
W Piątek 18:00 w kościele 

 
(HM) 

 
 

Będę błogosławił Pana po 
wieczne czasy,  
Jego chwała będzie zawsze 
na moich ustach.  
Dusza moja chlubi się 
Panem,  
niech słyszą to pokorni i 
niech się weselą.  
 
Wysławiajcie ze mną Pana,  
wspólnie wywyższajmy Jego 
imię.  
Szukałem pomocy u Pana, a 
On mnie wysłuchał  
i wyzwolił od wszelkiej 
trwogi.  
 
Spójrzcie na Niego, a 
rozpromienicie się radością,  
oblicza wasze nie zapłoną 
wstydem.  
Oto zawołał biedak i Pan go 
usłyszał,  
i uwolnił od wszelkiego 
ucisku. 

 
(2 Kor 5,17-21) 
 
Bóg pojednał nas z sobą w 
Chrystusie 
 
Czytanie z Drugiego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian. 
 
Bracia: 
Jeżeli ktoś pozostaje w 
Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co dawne, 
minęło, a oto wszystko stało 
się nowe. Wszystko zaś to 
pochodzi od Boga, który 
pojednał nas z sobą przez 
Chrystusa i zlecił nam 
posługę jednania. Albowiem 
w Chrystusie Bóg pojednał ze 
sobą świat, nie poczytując 
ludziom ich grzechów, nam 
zaś przekazując słowo 
pojednania. Tak więc w 
imieniu Chrystusa spełniamy 
posłannictwo jakby Boga 
samego, który przez nas  

                Taca  
Polska £ 160.95 
Reszta Parafii £ 398.27 
(Ks. G) 

   
 S powiedź przed Mszą Św. lub umawiana. 

K omunia do chorych w domu zgłoś księdzu lub szafarzowi 
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Email: shtaberdeen@gmail.com 
Office Hours: Wednesdays and Fridays: 12.00 - 18.00 

Sacred Heart RC Church 
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(Łk 15,1-3.11-32) 
Przypowieść o synu 
marnotrawnym 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
W owym czasie zbliżali się do 
Jezusa wszyscy celnicy i 
grzesznicy, aby Go słuchać. Na 
to szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie: "Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi". 
Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: 
"Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: »Ojcze, daj mi część 
majątku, która na mnie 
przypada«. Podzielił więc 
majątek między nich. Niedługo 
potem młodszy syn, zebrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swój 
majątek, żyjąc rozrzutnie. 
A gdy wszystko wydał, nastał 
ciężki głód w owej krainie i on 
sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał 
do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje 
pola, żeby pasł świnie. Pragnął 
on napełnić swój żołądek 
strąkami, które jadały świnie, 
lecz nikt mu ich nie dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: 
»Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, 
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się 
i pójdę do mego ojca, i powiem 
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Bogu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się 
twoim synem: uczyń mię choćby 
jednym z najemników«. Wybrał 
się więc i poszedł do swojego 
ojca.A gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec i wzruszył 
się głęboko; wybiegł naprzeciw 
niego, rzucił mu się na szyję i 
ucałował go. A syn rzekł do 
niego: 

 »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Bogu i względem ciebie, już nie 
jestem godzien nazywać się 
twoim synem«. 
Lecz ojciec rzekł do swoich 
sług: »Przynieście szybko 
najlepszą suknię i ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na rękę 
i sandały na nogi. 
Przyprowadźcie utuczone cielę i 
zabijcie: będziemy ucztować i 
bawić się, ponieważ ten mój syn 
był umarły, a znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się«. I zaczęli się 
bawić. 
Tymczasem starszy jego syn 
przebywał na polu. Gdy wracał i 
był blisko domu, usłyszał 
muzykę i tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to 
znaczy. Ten mu rzekł: »Twój 
brat powrócił, a ojciec twój 
kazał zabić utuczone cielę, 
ponieważ odzyskał go 
zdrowego«. 
Na to rozgniewał się i nie chciał 
wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 
odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat 
ci służę i nigdy nie 
przekroczyłem twojego rozkazu; 
ale mnie nie dałeś nigdy 
koźlęcia, żebym się zabawił z 
przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który 
roztrwonił twój majątek z 
nierządnicami, kazałeś zabić dla 
niego utuczone cielę«. 
Lecz on mu odpowiedział:  
»Moje dziecko, ty zawsze jesteś 
przy mnie i wszystko moje do 
ciebie należy. A trzeba się 
weselić i cieszyć z tego, że ten 
brat twój był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się«". 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                      (HM)

Dzisiaj, rozpocznę moją 
homilię inaczej, chciałbym 
prosić, abyście przypomnieli 
sobie sytuację, kiedy 
pokłóciłeś się ze swoim  

 
dzieckiem, ale historia w 
końcu zakończyła się 
pojednaniem, pamiętasz co 
wtedy czułeś w sercu.  Dam 
wam trochę czasu...  
Podzielę się z wami moim 
własnym doświadczeniem a 
dzisiejszej przypowieść o 
synu marnotrawnym 
przypomniała mi coś, co 
wydarzyło się kilka lat temu 
w innej parafii. Pewnego dnia 
otrzymałem list od 
parafianki, która zwróciła się 
przeciw mnie, ponieważ 
ornat, który ofiarowała 
kościołowi był lekko 
pognieciony. Po kilku 
miesiącach opuściła kościół. 
To naprawdę zasmuciło mnie 
i złamało moje serce. Z 
drugiej strony pamiętam 
również przenikającą radość, 
kiedy ludzie wyznawali mi, że 
od wielu lat byli z dala od 
kościoła, ale teraz chcieli 
wrócić. Nauczyłam się 
doceniać smutne 
doświadczenia jako ojciec 
duchowny, ponieważ zdałem 
sobie sprawę, że te osoby 
nauczyły mnie o tego, co 
Ojciec Niebieski doświadcza 
dzień po dniu. 
Jeśli zastanowisz się nad 
dzisiejszą historią nie tylko 
swoim umysłem, ale również 
sercem, zwłaszcza jako 
rodzic, którego serce zostało 
złamane przez dziecko zdasz 
sobie sprawę, że w tej historii 
Jezus objawia serce Ojca; 
które zostało złamane i 
uzdrowione. 
W tej historii młodszy syn 
zwraca się do ojca i prosi o 
spadek od razu, co w 
rzeczywistości oznacza to, że 
z jakiegoś powodu syn 
zdecydował skończyć z 
ojcem; wyjeżdża i nie chce 
widzieć go ponownie w 
zasadzie mówi mu: "Ja  

umarłem dla ciebie i ty 
jesteś martwy dla mnie", 
koniec historii, nie potrzebuję 
cię już. To jest moment, gdy 
serce Ojca jest złamane po 
raz pierwszy. O co chodzi? 
Syn wybiera pieniądze nad 
miłość swego ojca. Jako 
rodzic będziesz wiedział 
dokładnie, co Jezus chce ci 
przekazać, gdy twoje dziecko 
powie, że nie chce cię 
widzieć więcej, ale chce żyć 
swoim samolubnym życiem. 
Serce Ojca jest złamane nie 
tylko z powodu decyzji jego 
syna, ale także dlatego, że 
wie, że jego syn będzie 
cierpiał w konsekwencji jego 
decyzja na dodatek nie może 
nic zrobić; On nie może go 
powstrzymać, i tak historia 
się rozwija. Jestem pewien, 
że pamiętasz podobne 
sytuacje w rodzinie. Ale jak 
często wybieramy również 
pozyskiwanie rzeczy 
materialnych ze strachu 
przed niebezpieczeństwem 
egzystencjalnym lub 
osiągnięcia lub robimy wiele 
rzeczy, tylko dlatego żeby nie 
marnować czasu, zamiast 
ustalić ważność tych rzeczy, 
które rozwijają i pielęgnują 
naszą relację serca z sercem 
Ojca w niebie i z tymi, którzy 
są najważniejszymi osobami 
w naszym życiu. 
Jednak Kiedy jego syn 
powraca ojciec nie jest zły, 
co jest oczywiste, bo tuli w 
ramionach syna zanim ten 
wypowie słowa przeprosin, 
ponieważ tato może odczytać 
jego język ciała; i dlatego, że 
widzi złamane serce swego 
syna. Ten, kto kocha, nie 
potrzebuje słów od ukochanej 
osoby, kiedy rzeczy są tak 
oczywiste. Następnie po 
smutku i przeprosinach syna 
ojciec organizuje dużą 
uroczystości. Jego serce jest  

 
pełne radości; Jego serce 
zostaje uzdrowione, Cieszyć 
się i chce, aby wszyscy się z 
nim radowali, ponieważ jego 
„martwy” syn wrócił do 
życia; Ale niestety jego 
radość trwa krótko, bo kiedy 
napotyka starszego syna ten 
nie chce z nimi świętować. 
Serce Ojca jest złamane 
ponownie, ale tym razem 
przez starszego syna. To 
będziemy odczuwać wtedy, 
kiedy jako rodzice 
zobaczymy, swoich parafian 
lub synów i córki skłóconych 
ze sobą lub odmawiających 
przywitania się albo 
Ignorujących się lub 
odnoszących do siebie tak, 
jakby byli wrogami. 
Dzisiaj Jezus chce, abyśmy 
zobaczyli i zapamiętali, że 
nasz Ojciec w niebie kocha 
nas sercem rodzica, a przez 
nasze grzechy łamiemy mu 
serce, które w prosty sposób 
może zostać uzdrowione, 
kiedy wrócimy do Niego i do 
siebie nawzajem z całego 
serca. Ponieważ on ma Serce, 
które chcę abyśmy zmienili 
się z czcicieli pozornych i 
monotonnych, w ludzi, którzy 
go kochają z serca; osób, 
które wkładają serce w to co 
robią i do niego mówią. 
Pragnie również, abyśmy z 
sercem tworzyli relację ze 

sobą, bo jak możesz 
pokochać Boga, którego nie 
widzisz, gdy nie kochasz tego, 
którego można zobaczyć! 

(KM) 

 
1. Zbawienie przyszło 
przez krzyż, 
Ogromna to tajemnica. 
Każde cierpienie ma sens, 
Prowadzi do pełni życia. 
 
Ref.: Jeżeli chcesz Mnie 
naśladować, 
To weź swój krzyż na każdy 
dzień 
I chodź ze Mną zbawiać świat 
Kolejny już wiek. 
 
2. Codzienność wiedzie przez 
Krzyż, 
Większy im kochasz goręcej. 
Nie musisz ginąć już dziś, 
Lecz ukrzyżować swe serce. 
 
3. Każde spojrzenie na krzyż 
Niech niepokojem zagości, 
Bo wszystko w życiu to nic 
Wobec tak wielkiej miłości. 
 
 
Ogrodzie Oliwny , widok w 
tobie dziwny! 
Widzę Pana mego, na twarz 
upadłego. 
Tęskność, smutek, strach Go 
ściska ! 
Krwawy pot z Niego wyciska. 
Ach, Jezu mdlejący, prawieś 
konający ! 
 
Kielich gorzkiej męki z Ojca 
Twego Ręki. 
Ochotnie przyjmujesz, za nas 

ofiarujesz. 
Anioł Ci się z nieba zjawia, 
O męce z Tobą rozmawia, 
Ach, Jezu strwożony, przed 
męką zmęczony ! 
 
Uczniowie posnęli, Ciebie 
zapomnieli, 
Judasz zbrojne roty stawia 
przede wroty. 
I wnet do Ogrójca wpada 
z wodzem swym zbójców 
gromada. 
Ach, Jezusa truje zdrajca gdy 
całuje ! 
 
Chociaż ze swym ludem 
obalony cudem, 
Gorzej niż padł wstaje .Jezusa 
wydaje. 
Dopiero się nań rzucają, 
Więzy, łańcuchy wkładają. 
Ach, Jezu pojmany, za 
złoczyńcę miany ! 
 
Ogrodzie Oliwny, widok w 
tobie dziwny! 
Widzę Pana mego, na twarz 
upadłego. 
 
 
Golgoto, Golgoto, Golgoto!  
W tej ciszy przebywam wciąż 
rad, 
W tej ciszy daleki jest świat.  
Ty koisz mój ból, usuwasz 
mój strach, 
Gdy widzę Cię Zbawco przez 
łzy.  
 
Ref. 
To nie gwoździe Cię przybiły, 
lecz mój grzech 
To nie ludzie Cię skrzywdzili, 
lecz mój grzech  
To nie gwoździe Cię trzymały, 
lecz mój grzech 
Choć tak dawno to się stało, 
widziałeś mnie. 
 
Golgoto, Golgoto, Golgoto !  
Ja widzę Cię Jezu mój tam,  
Jak wiele masz sińców i ran. 

Miłości Twej moc, zawiodła 
Cię tam,  
Uwolnić mnie z grzechów i 
win.  
Golgoto, Golgoto, Golgoto !  
Wspominam tak często ten 
dzień,  
Golgotę i słodki jej cień.  
Przyszedłem pod Krzyż z 
ciężarem mych win,  
Uwolnił mnie tam Boży Syn.  
 
 
Twoja Krew oczyszcza mnie  
Nowe życie znajduję w Twojej 
Krwi  
Twoja Krew przelana jest by 
wykupić z grzechu mnie 
Obmywa tak abym bielszy był 
niż śnieg niż śnieg  
Mój Jezu zmazujesz winy me 
 
 
Jeśli-masz chwile smutne 
w swym życiu  powiedz to 
Matce  
Kiedy-rozpacz rozdziera Twe 
serce ofiaruj się Jej 
 
Matce która pod krzyżem 
stała   
Matce która się z Synem 
żegnała   
Która uczyć cię będzie 
pokory   
Cierpienia znieść ci pomoże 
Ona Matka która pod 
krzyżem stała   
Matka która się z Synem 
żegnała   
Która uczyć cię będzie 
pokory   
Cierpienia znieść ci pomoże   
 
Kiedy ruszysz w daleką 
wędrówkę powierz się Matce  
Gdy na szlaku zaskoczy cię 
burza ofiaruj się Jej  
 
Jeśli zgubisz swą drogę do 
Boga powierz się Matce  
Gdy w twym sercu znów 
gości trwoga ofiaruj się Jej  

(BS) 



 


