
 

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

(Iz 66,18–21) 
Powszechność zbawienia 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
To mówi Pan: „Ja znam ich 
czyny i zamysły. Przybędę, by 
zebrać moją chwałę. 
Ustanowię u nich znak i 
wyślę niektórych ocalałych z 
nich do narodów Tarszisz, 
Put, Lud, Meszek i Rosz, 
Tubal i Jawan, do wysp 
dalekich, które nie słyszały 
mojej sławy ani nie widziały 
mojej chwały. Oni ogłoszą 
chwałę moją wśród narodów. 
Z wszelkich narodów 
przyprowadzą w ofierze dla 
Pana wszystkich waszych 
braci, na koniach, na wozach, 
w lektykach, na mułach i na 
dromaderach, na moją 
świętą górę w Jerozolimie – 
mówi Pan – podobnie jak 
Izraelici przynoszą ofiarę z 
pokarmów w czystych 
naczyniach do świątyni Pana. 
Z nich także wezmę sobie 
niektórych jako kapłanów i 
lewitów” – mówi Pan. 
 
Oto słowo Boże 
 

 
 
Refren: Całemu światu 
głoście Ewangelię. 

 

 
 
 
będzie chciało wejść, a nie będą 
mogli. Skoro Pan domu wstanie 
i drzwi zamknie, wówczas 
stojąc na dworze, zaczniecie 
kołatać do drzwi i wołać: 
»Panie, otwórz nam«; lecz On 
wam odpowie: »Nie wiem, skąd 
jesteście«. Wtedy zaczniecie 
mówić: »Przecież jadaliśmy i 
piliśmy z Tobą, i na ulicach 
naszych nauczałeś«. 
Lecz On rzecze: »Powiadam 
wam, nie wiem, skąd jesteście. 
Odstąpcie ode Mnie wszyscy 
dopuszczający się 
niesprawiedliwości«. Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów, 
gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i 
Jakuba, i wszystkich proroków 
w królestwie Bożym, a siebie 
samych precz wyrzuconych. 
Przyjdą ze wschodu i zachodu, z 
północy i południa i siądą za 
stołem w królestwie Bożym. 
Tak oto są ostatni, którzy będą 
pierwszymi, i są pierwsi, którzy 
będą ostatnimi”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
 
                                 (HM) 
  
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 

 

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

N azwany i uzdolniony! 
Kurs rozeznania (odkrycia) 
charyzmatycznego 
prowadzony przez ks. Gabora. 
Charyzmaty to różne dary 
Boże dla wszystkich, 
wskazujące konkretne 
sposoby, w jakie Bóg próbuje 
działać przez ciebie dla 
korzyści innych. 2-3 
listopada 2019. Więcej 
informacji na tablicy 
ogłoszeń! (Ks.G) 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

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

S tudium biblijne - odbędzie 
się w parafii św. Józefa już 
we wrześniu! Sprawdź tablicę 
ogłoszeń! (Ks.G) 
 

Z bliżają się intensywne 
rekolekcje dla mężczyzn i 
kobiet! Sprawdź tablicę 
ogłoszeń! (Ks.G) 

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) 

 
(Hbr 12,5–7.11–13) 
Tego Pan miłuje, kogo karze 
 
Czytanie z Listu do 
Hebrajczyków. 
 
Bracia: 
Zapomnieliście o 
upomnieniu, które się zwraca 
do was, jako do synów: „Synu 
mój, nie lekceważ karania 
Pana, nie upadaj na duchu, 
gdy On cię doświadcza. Bo 
tego Pan miłuje, kogo karze, 
chłoszcze każdego, którego 
za syna przyjmuje”. 
Trwajcież w karności. Bóg 
obchodzi się z wami jak z 
dziećmi. Jakiż to bowiem syn, 
którego by ojciec nie karcił? 
Wszelkie karcenie na razie 
nie wydaje się radosne, ale 
smutne, potem jednak 
przynosi tym, którzy go 
doświadczyli, błogi plon 
sprawiedliwości. Dlatego 
wyprostujcie opadłe ręce i 
osłabłe kolana. Czyńcie 
proste ślady nogami  

waszymi, aby kto chromy nie 
zbłądził, ale był raczej 
uzdrowiony. 
 
Oto słowo Boże.

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Ja jestem drogą, prawdą i 
życiem,  
nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej, jak tylko przeze 
Mnie. 

 
(Łk 13,22–30) 
Królestwo Boże dostępne dla 
wszystkich narodów 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Jezus nauczając, szedł przez 
miasta i wsie, i odbywał swą 
podróż do Jerozolimy. Raz 
ktoś Go zapytał: „Panie, czy 
tylko nieliczni będą 
zbawieni?”. 
On rzekł do nich: „Usiłujcie 
wejść przez ciasne drzwi; 
gdyż wielu, powiadam wam,  

                Taca (18/08/19’) 
Polska: £ 113.90 
Reszta Parafii: £ 376.10 
Msza Trydencka: £ 101.20 
Dziękuję bardzo! (Ks.G) 

 W ykonane prace:  W Holu Parafialnymi zostało 
zainstalowane nowe złącze WiFi HDMI (£124.90). Dodatkowo 
zakończono kontrolę wilgotności ścian! (Gratis) 

P race do wykonania: badanie wilgotności ścian, usuwanie 
roślinności dachu, ścinanie żywopłotu i drzew;  

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) 

 

http://www.sacredhearttorry.com/


 
Cała rozmowa między 
Jezusem i nieznaną osobą w 
Ewangelii umiejscowiona jest 
w tle podróży Jezusa do 
Jerozolimy. Łukasz 
Ewangelista wspomina ten 
pozornie nieistotny fakt, ale 
kiedy odnosi się to tego 
faktu, nawiązuje do jego 
podróży jako drogi ofiary na 
krzyż i jest to bardzo ważna 
informacja w czytaniu; 
ponieważ w zasadzie mówi 
nam, że przeznaczenie i cel 
całego życia Jezusa to 
poświęcić dla nas jego 
ogromną miłości w 
Jerozolimie, aby zyskać nasze 
zbawienie. Dlatego wszystko, 
co Jezus robi w drodze do 
Jerozolimy, a mianowicie jego 
cała podróż życia wypełnia 
się i otrzymuje znaczenie w 
największym akcie, który 
człowiek może zrobić dla 
swoich przyjaciół; a 
mianowicie ofiary jego życia 
za nasze zbawienie. Jest to 
również cel, kierunek i sens 
naszego życia 
chrześcijańskiego, aby 
otrzymać dar zbawienia 
wzywa nas również do 
duchowej podróży do 
Jerozolimy z Nim; Wzywa nas, 
byśmy dołączyli do niego w 
jego aktach ofiary, aby 
otrzymać zbawienie w jego 
pełności. W zasadzie nie bez 
naszego udziału Jezus zbawia 
nas, ale zbawia nas przez 
nasze przyłączenie sie w Nim. 
Więc Jezus mając gdzieś z 
tyłu głowy myśl o 
nadchodzącej ofierze Jego 
miłości odpowiada na wielkie 
pytanie o to, kto zostanie 
zbawiony. Ewangelista Łukasz 
stara się nam powiedzieć, że 
odpowiedzią na to pytanie 
jest: Ci, którzy przyłączyli się 
do Jezusa duchowo na jego  

drodze życiowej do Jerozolimy 
i dokonują swojej ofiary 
miłości dzisiaj i w każdym 
czasie, dążąc do miłowania 
bliźnich i poświęcania się dla 
dobra innych tak jak czynił to 
Jezus.  
W Ewangelii czytamy dalej, że 
Jezus przemawia do tych, 
którzy zostali powołani do 
podróży ku zbawieniu w 
pierwszej kolejności, ale ci 
nie odpowiedzieli na to 
właściwie. Mówi, że choć 
poprzez wygranie dla nas 
zbawienia otrzymujemy 
zaproszenie do Królestwa 
Bożego, jednak zbawienie nie 
oznacza, że mamy prawo 
wejść do Królestwa. 
Dlaczego? Ponieważ 
zbawienie jest zarówno 
darem wygranym i 
ofiarowanym nam, a dar 
należy rozpakować. 
Wyzwaniem jest więc 
wypakowanie daru zbawienia. 
Pamiętasz, jak niektóre dzieci 
otwierają swoje prezenty pod 
choinką, a gdy niektórzy nie 
są bardzo zadowoleni, 
zaczynają płakać lub wyrzucić 
je; albo może pamiętasz, ile 
prezentów ty odłożyłeś na 
bok lub przekazałeś komuś 
innemu? Zbawienie brzmi 
dobrze i to jest w końcu 
najcenniejszy dar Jezusa 
naszego Zbawiciela, ale gdy 
go rozpakować, można nie 
otrzymać to, czego 
oczekujesz. Co to oznacza? 
Zbawienie jest zarówno 
wejściem przez wąską bramę, 
tj. wejście przez Jezusa do 
Niebiańskiego Jeruzalem, 
Królestwa Ojca, ale jest 
również stylem, życia który 
prowadzi do Królestwa 
Bożego. Zbawienie jako styl 
życia Chrystusa może być 
tym, czego nie chcesz, 
ponieważ droga Chrystusa nie 
jest wygodna. Wygodne  

chrześcijaństwo jest 
złudzeniem.  
Jestem pewien, że wszyscy 
jesteśmy tutaj, ponieważ 
chcemy chodzić drogą 
Chrystusa w kierunku wąskiej 
bramy, aby wiedzieć, 
dokładnie dokąd ona 
prowadzi, staramy się 
słuchać Słowa Bożego, 
Chrystusa; drogę, prawdę i 
życie. Otrzymujemy również 
siłę i zachętę do podróży, 
jedząc razem z Chrystusem i 
poprzez przyjmowanie Go w 
komunię świętej. Ale 
punktem, który Jezus czyni, 
jest to, że nie wystarczy tylko 
być odbiorcą Słowa Bożego i 
konsumentem Ciała i Krwi 
Chrystusa; Musimy również 
czynić postępy w kierunku 
wąskiej bramy, przez 
praktykowanie miłości, którą 
otrzymaliśmy. To co liczy się 
dla Jezusa to, twój wysiłek. 
Każdy z nas skończy przy 
wąskich drzwiach, stojąc 
przed Jezusem w dniu 
ostatniego sądu, jak mówi 
Jezus w tej Ewangelii, ale 
mówi również, że nie wszyscy, 
którzy spożywają pokarm na 
podróż, będą mogli wejść do 
Królestwa Bożego. Dlaczego? 
Ponieważ nie każdy, kto 
spożywa słowo Boże i Ciało i 
Krew Chrystusa, wykorzystał 
te dary, aby przekształcić je 
w ofiary miłości. Jezus 
nazywa niektórych z tych, 
którzy jedli i pili z nim i 
słuchali jego nauczań jako 
"pracowników niegodziwości" 
a słowo "niegodziwość" 
odnosi się do moralności, 
zwyczajów, zła i uchylania się 
od stylu życia Jezusa. 
Ta fantastyczna lektura 
Ewangelii stawia całe nasze 
życie chrześcijańskie w 
perspektywie, ponownego 
otwarcia naszych duchowych 
oczu w kierunku ostatecznego  

 celu naszej chrześcijańskiej 
podróży życiowej; ostrzega 
również tych, w stagnacji lub 
wycofaniu czy odwracaniu się 
od stylu  życia Chrystusa, 
zachęca nas aby iść naprzód 
postępując w kierunku 
Chrystusa wąskiej bramy 
przez ofiary miłości, zamiast 
oszukiwania siebie, że 
chodzenie do Kościoła jest 
wszystkim tym, czego Bóg 
chce od nas. 
(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) 
 
 
 

O wychwalajcie go 
wszystkie narody 
i wysławiajcie go wszystkie 
ludy! 
Jego łaskawość nad nami 
potężna, 
a jego wierność trwa na 
wieki! 
/ O Alleluja, Alleluja! O 
Alleluja, Alleluja! /x2 
 
 
Ofiaruje Tobie, Panie mój, 
Całe życie me, 
Cały jestem Twój, Aż na wieki 
Oto moje serce, przecież 
wiesz Tyś miłością mą jedyną 
jest 
 
Ty w ofierze swojej Panie mój 
Cały dajesz się, cały jeteś 
mój, aż na wieki 
Oto moje serce przecież wiesz 
Miłość Twoja niech umocni 
mnie 
 
 
Ref. Kiedyś wino i chleb  
Teraz ciało i chleb   
Możesz wierzyć lub nie   
To naprawdę dzieje się  
 
1. Ciągle czekasz na cud, 
Niespokojny twój duch   
A ja przypomnę że   
W ciszy i przy blasku świec 
cud największy dzieje się  
 
2. Wypatrujesz co dnia 
Czekasz na jakiś znak 
A ja przypomnę że 
W ciszy i przy blasku świec 
cud największy dzieje się 
 

Będę wielbić Cię 
1. Moją prawą ręką będę Cię 
uwielbiał,  
Moją lewą ręką będę wielbił 
Cię. 
Moją prawą nogą będę Cię 
uwielbiał, 
Moją lewą nogą będę wielbił 
Cię 
 
Ref. Chwalimy Cię, 
Błogosławimy Cię,  
Wielbimy Cię, Wysławiamy 
Cię. 
 
2. Całym moim sercem będę 
Cię uwielbiał,  
Całą moją duszą będę wielbił 
Cię 
Całym mym umysłem będę 
Cię uwielbiał,  
Całym moim życiem będę 
wielbił Cię 
 
 
1. Maryjo śliczna Pani 
Matko Boga i ludzi na ziemi 
Tyś świata Królową Tyś 
gwiazdą na niebie 
Ty nas wiedziesz przez Jezusa 
wieczny tron. 
   
Raf.: Maryja Ave Maryja 
U Boga nam wybłagaj zdroje 
łask 
By świat lepszy był by w 
miłości żył 
O Maryjo miej w opiece dzieci 
swe.   
   
2. Maryjo śliczna Pani 
Świat dziś czuje na swych 
ustach gorzkie łzy 
W sercu ból smutek żal a w 
oczach wciąż starch 
Usłysz Pani błaganie pomóż 
nam. 
 
                                  (BS) 



 


