„Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie czyż jej nie poznajecie?”
Szukasz Boga ale nie
wiesz jak zacząć?

Komunia

Usłyszałeś „głos” w
swoim sercu i chcesz
więcej?

Z

do chorych w
apraszamy wszystkich
domu zgłoś księdzu lub
szafarzowi
którzy chcą pogłębiać swoja
wiare i dołączyć do modlitwy,
wspólnota spotyka się co
atechezy dla dzieci
piątek w kościele o godz
przygotowujących się do I
18.00 po spotkaniu jest
Komunii po angielsku w
środy 17:00-18.30
chwila na poczęstunek i
pogawędkę.

K

Spowiedź przed Mszą Św.

Iz 43, 18-19

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

Oto program odnowy
duchowego życia w
Kościele Serca Jezusa :

3 Marca Organizujemy

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

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.

lub umawiana

Taca
Polska £430,61
Reszta Świata £150,75
Dziękuje bardzo

(Jr 17,5-8)
Błogosławiony, kto pokłada
ufność w Bogu

Czytanie z Księgi proroka
Jeremiasza.

To mówi Pan: „Przeklęty
mąż, który pokłada nadzieję
w człowieku i który w ciele
upatruje swą siłę, a od Pana
odwraca swe serce. Jest on
podobny do dzikiego krzaka
na stepie. Nie dostrzega, gdy
przychodzi szczęście.
Wybiera miejsca spalone na
pustyni, ziemię słoną i
bezludną.
Błogosławiony mąż, który
pokłada ufność w Panu, i
Pan jest jego nadzieją. Jest
on podobny do drzewa
zasadzonego nad wodą, co
swe korzenie puszcza ku
(HM) strumieniowi. Nie obawia się,
skoro przyjdzie upał, bo
utrzyma zielone liście. Także
w roku posuchy nie doznaje
niepokoju i nie przestaje
wydawać owoców”.
Oto słowo Boże.

Clergy: Parish Priest: Fr 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

REDAKCJA:WERONIKA ZACHAREWICZ(WZ), WIESŁAW SERWIS (WS) ZUZANNA FERENC (ZF) BARBARA SZTUKA(BS) HANNA MOZOLEWSKA (HM)
KLAUDIUSZ MOZOLEWSKI (KM)

Tymczasem jednak Chrystus
zmartwychwstał jako pierwszy
spośród tych, co pomarli.
Oto słowo Boże.

(Ps 1,1-2.3 4 i 6)
Refren: Błogosławiony,
kto zaufał Panu.
Błogosławiony człowiek, który
nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę
grzeszników *
i nie zasiada w gronie
szyderców,
lecz w Prawie Pańskim
upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i
nocą.
On jest jak drzewo zasadzone
nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim
czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr
rozmiata.
Albowiem znana jest Panu
droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.

(1 Kor 15,12.16-20)
Zmartwychwstanie Chrystusa
podstawą naszej wiary
Czytanie z Pierwszego Listu
świętego Pawła Apostoła do
Koryntian.
Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus
zmartwychwstał, to dlaczego
twierdzą niektórzy spośród was,
że nie ma zmartwychwstania?
Skoro umarli nie
zmartwychwstają, to i Chrystus
nie zmartwychwstał. A jeżeli
Chrystus nie zmartwychwstał,
daremna jest wasza wiara i aż
dotąd pozostajecie w swoich
grzechach. Tak więc i ci, co
pomarli w Chrystusie, poszli na
zatracenie. Jeżeli tylko w tym
życiu w Chrystusie nadzieję
pokładamy, jesteśmy bardziej
od wszystkich ludzi godni
politowania.

(WS)

Aklamacja: Alleluja,
alleluja, alleluja.
Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda
w niebie.

Błogosławieni wy, którzy
teraz głodujecie, albowiem
(Łk 6,17.20-26)
będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy
Błogosławieni ubodzy, biada teraz płaczecie, albowiem
bogaczom
śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy
Słowa Ewangelii według
ludzie was znienawidzą i gdy
świętego Łukasza.
was wyłączą spośród siebie,
gdy zelżą was i z powodu
Jezus zszedł z dwunastoma
Syna Człowieczego podadzą
Apostołami na dół i
w pogardę wasze imię jako
zatrzymał się na równinie.
niecne: cieszcie się i radujcie
Był tam duży poczet Jego
w owym dniu, bo wielka jest
uczniów i wielkie mnóstwo
wasza nagroda w niebie. Tak
ludu z całej Judei i z
samo bowiem przodkowie ich
Jerozolimy oraz z wybrzeża
czynili prorokom.
Tyru i Sydonu.
Natomiast biada wam,
A On podniósł oczy na swoich bogaczom, bo odebraliście
uczniów i mówił:
już pociechę waszą.
„Błogosławieni jesteście wy, Biada wam, którzy teraz
ubodzy, albowiem do was
jesteście syci, albowiem głód
należy królestwo Boże.
cierpieć będziecie.

się do nich wypowiadając 9
błogosławieństw. Tak więc
Jezus ściśle łączy
błogosławieństwa z troską o
Dziś po raz kolejny słyszymy ludzi ubogich, głodnych i
Kazanie na górze, znane
smutnych. Dlaczego?
słowa Jezusa o tym, kim sąe Ponieważ aby przynieść Boże
Błogosławieni lub prawdziwie błogosławieństwo ubogim,
szczęśliwi ludzie, i tak Jezus
głodnym i smutnym, trzeba
zachęca nas do poszukiwania również doświadczyć zarówno
prawdziwego
fizycznie, jak i duchowo, co to
błogosławieństwa i szczęścia znaczy być biednym, głodnym
i odrzucić fałszywkę.
i smutnym. Tak więc Jezus
W celu zrozumienia
ostrzega swych Apostołów, że
głębszego znaczenia tych
nie powinni oczekiwać, że
słów Jezusa, musimy spojrzeć staną się bogaci, spełnieni i
na kontekst, w którym je
szczęśliwi lub popularni tylko
przedstawia. Więc w
dlatego, że podążają oni za
poprzednim fragmencie
wspaniałym nauczycielem
zauważyłem, że są one o
czyniącym cuda. Pamiętamy,
współczuciu Jezusa dla
jak sprzeczali się między
chorych; kolejny fragment
sobą o to kto jest największy;
jest o jedzeniu z
zamiast tego to oni mają
grzesznikami, a następny o
stawać się biedni, głodni i
zbieraniu pszenicy w szabat. smutni, ponieważ zostaną do
Potem Jezus wybiera
nich posłani. Tak więc więc
dwunastu apostołów i zwraca będą musieli wiedzieć,

co to znaczy być biednym,
głodnym i smutnym a
przynosząc Bożą troskę,
miłość i współczucie do nich
będą Błogosławieni tak jak
biedni, głodni i smutni.
Możemy zobaczyć, jak to
działa przez życie Matki
Teresy z Kalkuty.
Zdecydowała się poszukiwać
i gromadzić ubogich,
głodnych i smutnych i dla
nich stała się biedna, głodna
i smutna wewnątrz aby po
napotkaniu ich na ulicach
Kalkuty wiedziała przez co
przechodzą nie tylko
fizycznie, ale wewnątrz, w ich
sercu.
Jesteśmy powołani nie tylko
chwalić i czcić naszego
żywego Ojca, Syna i Ducha
Świętego, ale także do
postawy naszej wiary w
miłosierne czyny. To co
Apostołowie i Matka Teresa
czynili

Biada wam, którzy się teraz
śmiejecie, albowiem smucić
się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy
ludzie chwalić was będą. Tak
samo bowiem ojcowie ich
czynili fałszywym prorokom”.
Oto słowo Pańskie.

staje się jeszcze bardziej
wzniosłe, gdy przyjdziemy
tutaj, aby podziękować
za wszystkie Boże
błogosławieństwa, gdy
byliśmy świadkami dbając o
kogoś, kto był biedny, głodny
lub smutny.
Nasza nowoczesna kultura
sugeruje, że życie jest dobre
(WS) tylko wtedy, gdy jesteśmy
bogaci lub mamy wiele na
naszych kontach, jesteśmy
nakarmieni, mamy dużo do
śmiechu i popularność wśród
ludzi. Ale zachowując te
tymczasowe rzeczy gubisz
potrzeba posiadania rzeczy,
które trwają. Możesz również
stać się mniej skłonny, aby
dotrzeć do tych, którzy nie są
bogaci, nakarmieni, radośni
lub niepopularni.

jest miłosierdziem w akcji.
Miłosierdzie oznacza
nędze w sercu, innymi słowy
pozwolenie sobie, aby wpływ
nędzy innych ludzi
doświadczał nas głębokim
bólem w sercu. Bo tylko ten,
kto zna głęboki ból, i wie co
to znaczy być biednym,
głodnym i smutnym może
współczuciem dosięgać
miłością Bożą biednych,
głodnych i smutnych. Jest to
warunek wstępny dla
uczynków miłosierdzia. Przy
końcu czasów, kiedy Jezus
przyjdzie ze swoim ostatnim
wyrokiem będzie rozliczał nie
tylko ile razy modliliśmy się
do niego i czciliśmy Boga, ale
także z naszej woli dotarcia
do ubogich, głodnych i
smutnych, zobacz co mówi w
Mt 25:31-46. Pójście na Mszę
jest bardzo ważne, ale to

Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie
mnie,
nad wody spokojne prowadzi
mnie. x2
Ref. Chlebie najcichszy,
 otul mnie swym
milczeniem,
ukryj mnie w swojej bieli,
wchłoń moją ciemność.
1. Przemień mnie w siebie,
bym jak Ty stał się
chlebem. / x2
Pobłogosław mnie, połam,
rozdaj łaknącym braciom. /
x2
Ref. Chlebie najcichszy...
2. A ułomki chleba,
które zostaną / x2
rodzaj tym,
którzy nie wierzą w swój
głód

Jak więc możemy
przygotować się do życia w
duchu 9 błogosławieństw?
Po pierwsze, musimy dotrzeć
ze współczuciem do tych
członków naszej rodziny,
którzy są biedni, głodni i
smutni. W ten sposób
wnosimy do nich
błogosławieństwo Boże.
Następnie istnieją również
charytatywne działania w
parafii, gdzie żywimy
głodnych, jak Legion Maryi,
który Jest tam dla tych, w
różnych potrzebach. Jeśli
chcesz możesz się przyłączyć.

Post również pomaga nam
doświadczyć, co to znaczy
być biednym lub głodnym.
Więc żyjmy w zgodzie z tymi
błogosławieństwami.
(KM)

Wszystko mogę w tym,
Jeśli nasz Bóg jest przy nas
który mnie umacnia x4
już nic nas nie zatrzyma!
Jezus on mnie umacnia x4
Jeśli nasz Bóg jest z nami,
któż jest przeciwko nam? /x2 Osiem Blogoslawienstw
Błogosławieni ubodzy w
duchu
Ref. Nasz Bóg jest wielki...
Albowiem do nich należy
Królestwo
pragną sprawiedliwości
Błogosławieni, którzy się
Błogosławieni miłosierni
smucą
Ref. Nasz Bóg jest wielki,
Albowiem oni miłosierdzia
Albowiem oni będą radośni
nasz Bóg jest silny
dostąpią
Błogosławieni, którzy łakną i
Boże nikt inny nie równa się z
Błogosławieni czystego serca
Tobą.
Ref. Cieszcie się i radujcie,
Albowiem oni Boga zobaczą
Nasz Bóg uzdrawia, jest
cieszcie i radujcie
Błogosławieni, którzy cierpią
wszechmogący.
Albowiem wasza nagroda jest prześladowania dla
Nasz Bóg, Nasz Bóg.
w Niebie
sprawiedliwości
Tak bowiem prześladowali
Błogosławieni jesteście gdy
2. Blaskiem rozświetlasz
tych,
ludzie wam urągają
ciemności.
Którzy byli przed wami 2x
I gdy z mego powodu mówią
Człowiek powstaje z
wszystko kłamliwe, złe na
marności, któż jest jak Ty?
was
Tylko Ty?
Ref. Cieszcie się i radujcie,
Ref. Nasz Bóg jest wielki...
cieszcie i radujcie...
Nasz Bóg
1. Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą,
któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Blaskiem rozświetlasz
ciemności
Człowiek powstaje z
marności, któż jest jak Ty?
Tylko Ty?

(BS)

