
 

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

(Mdr 9,13-18b) 
Prawdziwa mądrość 
 
Czytanie z Księgi Mądrości. 
 
Któż z ludzi rozezna zamysł 
Boży albo któż pojmie wolę 
Pana? Nieśmiałe są myśli 
śmiertelników i 
przewidywania nasze 
zawodne, bo śmiertelne ciało 
przygniata duszę i ziemski 
przybytek obciąża lotny 
umysł. 
Mozolnie odkrywamy rzeczy 
tej ziemi, z trudem 
znajdujemy, co mamy pod 
ręką, a któż wyśledzi to, co 
jest na niebie? Któż poznał 
Twój zamysł, gdybyś nie dał 
Mądrości, nie zesłał z 
wysoka Świętego Ducha 
swego? 
I tak ścieżki mieszkańców 
ziemi stały się proste, a 
ludzie poznali, co Tobie 
przyjemne, a wybawiła ich 
Mądrość. 
 
Oto słowo Boże 
 

 
Refren: Panie, Ty zawsze 
byłeś nam ucieczką. 

 
(Flm 9b-10.12-17) 
Wszyscy są braćmi 
 
Czytanie z Listu świętego 
Pawła Apostoła do Filemona. 
 

 

 
 
wpierw, a nie oblicza wydatków, 
czy ma na wykończenie? 
Inaczej gdyby założył 
fundament, a nie zdołałby 
wykończyć, wszyscy patrząc na 
to zaczęliby drwić z niego: »Ten 
człowiek zaczął budować, a nie 
zdołał wykończyć«. 
Albo który król, mając 
wyruszyć, aby stoczyć bitwę z 
drugim królem, nie usiądzie 
wpierw i nie rozważy, czy w 
dziesięć tysięcy ludzi może 
stawić czoło temu, który z 
dwudziestu tysiącami nadciąga 
przeciw niemu? Jeśli nie, 
wyprawia poselstwo, gdy 
tamten jest jeszcze daleko, i 
prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie 
wyrzeka się wszystkiego, co 
posiada, nie może być moim 
uczniem”. 
 
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 azywany 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! (O.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.  (O. G) 
 

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

R elikwie św. Teresy z 
Lisieux przybędą do Aberdeen 
w tym tygodniu (9-10 
września), Katedra, Huntly 
Str., Zobacz program na 
tablicy ogłoszeń! 
 
 

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 
6 września 

 

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) 

Najdroższy: 
Jako stary Paweł, a teraz 
jeszcze więzień Chrystusa 
Jezusa, proszę cię za moim 
dzieckiem, za tym, którego 
zrodziłem w kajdanach, za 
Onezymem. Jego ci odsyłam; ty 
zaś jego, to jest serce moje, 
przyjmij do domu. Zamierzałem 
go trzymać przy sobie, aby 
zamiast ciebie oddawał mi 
usługi w kajdanach noszonych 
dla Ewangelii. Jednakże 
postanowiłem nie uczynić 
niczego bez twojej zgody, aby 
dobry twój czyn był nie jakby z 
musu, ale z dobrej woli. Może 
bowiem po to oddalił się od 
ciebie na krótki czas, abyś go 
odebrał na zawsze, już nie jako 
niewolnika, lecz więcej niż 
niewolnika, jako brata 
umiłowanego. Takim jest on 
zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej 
dla ciebie zarówno w 
doczesności, jak w Panu. Jeśli 
więc się poczuwasz do łączności 
ze mną, przyjmij go jak mnie. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Okaż Twemu słudze światło 
swego oblicza 
i naucz mnie Twoich ustaw. 

 
(Łk 14,25-33) 
Kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, nie może być 
uczniem Jezusa 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. 
On zwrócił się i rzekł do nich: 
”Jeśli kto przychodzi do Mnie, 
a nie ma w nienawiści swego 
ojca i matki, żony i dzieci, 
braci i sióstr, nadto i siebie 
samego, nie może być moim 
uczniem. 
Kto nie nosi swego krzyża, a 
idzie za Mną, ten nie może 
być moim uczniem. 
Bo któż z was, chcąc 
zbudować wieżę, nie usiądzie  

                Taca (18/08/19’) 
Polska: £ 91.40 
Reszta Parafii: £ 215.87 
Dziękuję bardzo! (O.G) 

Zerwać Kajdany:  
prezentacja po polsku 
w dniu 13 października, w 
kościele Najświętszego 
Serca, zaczynając od Mszy 
świętej o 13:30 i kończąc o 
18:00 

Wykonane prace:  System CCTV został zainstalowany przed 
kościołem, aby powstrzymać wandalizm (koszt 223,99 £ + 
robocizna). chwasty usunięte ze ścieżek wokół kościoła przez 
miejscowego starszego parafiana, a żywopłoty i kwiaty odświeżone 
przez polską społeczność. 
Prace do wykonania: badanie wilgotności ścianki wyżej, usuwanie 
roślinności dachu; (O. G) 

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 (O..G) 

http://www.sacredhearttorry.com/


 

 
Wiele lat temu, kiedy 
pełniłem posługę kapłańską 
w parafiach w Inverurie i 
Alford, wpadła mi w ręce 
piękna prezentacja 
PowerPoint. Mówiła ona, że 
Jezus nie chce “fanów” , 
zachwycających się i 
podążających za Nim w celu 
słuchania ładnych przemów i 
oglądania cudów, bez intencji 
budowania swojego życia na 
Jego nauce. Jezus nie chce 
być celebrytą zapewniającym 
chwilową rozrywkę swojej 
publiczności, która po 
zakończeniu przedstawienia 
wraca do domów i zupełnie 
zapomina o Jego nauce i 
cudach. Ewangelia mówi, że 
wielkie tłumy podążały za 
Nim, jednak wielu z tych ludzi 
było tylko Jego biernymi 
obserwatorami. Może właśnie 
z tego powodu Jezus zabronił 
świadkom mówić o Jego 
cudach. Kultura pełna 
celebrytów jest bardzo 
powszechnych zjawiskiem w 
dzisiejszych czasach. 
Wystarczy spojrzeć na 
programy telewizyjne, które 
rywalizują między sobą o jak 
największą liczbę widzów. 
 
Całe mnóstwo 
„obserwatorów” było również 
w tłumie podążającym za 
Jezusem. Oni nie tylko Go 
obserwowali, ale też chodzili 
za Nim wszędzie. Dzisiaj 
nazwalibyśmy ich 
“Paparazzis”. Jednak mimo 
tego olbrzymiego 
zainteresowania, ludzie ci 
mieli tylko pasywna relację z 
Jezusem. Nie było w tym 
podążaniu za Panem żadnego 
zaangażowania. Po prostu 
zwyczajnie chodzili za Nim i 
obserwowali Go, to co  

mówił i robił. Zatem bycie 
takim obserwatorem można 
porównać do bycia 
kaczątkiem, które bez 
jakiegokolwiek głębszego 
zastanowienia jedynie podąża 
wszędzie za swoja matka. 
Również chodzenie do 
Kościoła może wynikać 
bardziej z kultury I tradycji, 
niż z faktycznego oddania się 
Chrystusowi. 
 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus 
idzie dalej I mówi: nie bądźcie 
tylko wielbicielami czy 
obserwującymi, bądźcie 
uczniami. Słowo “uczeń” 
(ang. “disciple”) pochodzi od 
łacińskiego słowa 
“discipulus”, co oznacza 
“osobę uczącą się”. W 
Jezusowym rozumieniu “bycie 
uczniem” oparte jest na 
radykalnym i zmieniającym 
wszystko oddaniu się 
poznawaniu Jezusa I Jego 
życia, na pójściu za Nim 
gdziekolwiek On zmierza I 
robieniu wszystkiego, co On 
powie. (Por. J 2, 5; Łk 9, 35). 
Dlatego Jezus jasno wymaga 
odłączenia się od innych 
ludzi, realizmu, ofiary i walki. 
 
Jezus wymaga odłączenia się 
od innych ludzi kiedy mówi: 
„Jeśli kto przychodzi do Mnie, 
a nie ma w nienawiści swego 
ojca i matki..., nie może być 
moim uczniem”. On również 
wymaga odłączenia się od 
naszych pragnień i 
komfortowego stylu życia. To 
brzmi obco dla wielu ludzi w 
dzisiejszych czasach, ale 
Jezus mówi: „Kto nie nosi 
swego krzyża, a idzie za mną, 
ten nie może być moim 
uczniem”. 
 
Jezus nakazuje realizm, co 
oznacza, że wszyscy ci, którzy  

chcą być Jego uczniami, 
muszą znać i akceptować 
fakt, że zapłacą za to wysoką 
cenę, i nie mogą mieć 
żadnych iluzji na temat życia 
Chrześcijan. Wiecie, że 
dopiero kiedy musimy stawić 
czoła trudnościom 
wynikającym z naszej wiary 
chrześcijańskiej i oddania się 
Chrystusowi, dopiero wtedy 
zdajemy sobie sprawę z ceny 
za bycie Jego uczniem. 
Niestety wielu Chrześcijan 
nie przechodzi próby 
związanej z poniesieniem 
ofiary wynikającej z 
apostolstwa. Ich myślenie i 
postawa są uwarunkowane 
realiami nowoczesnego 
społeczeństwa, które za 
wszelką cenę stara się 
wyeliminować cierpienie i 
oddanie samego siebie w imię 
wyższego dobra oraz promuje 
szybkie i tanie rozwiązania 
trudnych sytuacjach 
życiowych. Z tego powodu 
wielu z nich skłania się do 
zapewniania samych siebie, 
że prawdziwe poświęcenie i 
ofiary nie są konieczne. To 
zaś prowadzi ich do 
kompromitowania wiary i 
podejmowania tylko 
połowicznych poświęceń. 
 
W odniesieniu do będącej 
częścią apostolstwa walki, 
kiedy prawdziwy uczeń chce 
budować swoje życie na 
nauczaniu Jezusa i 
wprowadzać radykalne 
(czasami) zmiany, jest 
nieuniknione, że duchowy 
wróg zrobi wszystko w celu 
udaremnienia naszych starań. 
Zło użyje swojej broni w 
postaci strachu przed tymi 
fundamentalnymi zmianami. 
Strach ten zasieje w waszych 
sercach i  

umysłach, oraz podstępnie 
zastawi na nas różne pułapki. 
Dlatego prawdziwy uczeń, 
ktory nie daje sie wciągać w 
sidła nieprzyjaciela, musi 
podjać walke przeciwko tym 
pokusom. Stąd też w 
dzisiejszej Ewangelii o 
apostolstwie, Jezus nawiązuje 
do walki pomiędzy dwoma 
królami, symbolizującymi siły 
zła i nas samych. Jezus daje 
nam wskazówkę, że możemy 
zwyciężyć pełnego mocy 
złego króla, jeśli opróżnimy 
samych siebie tak bardzo, że 
dojdziemy do punktu gdzie 
nie będziemy mieli już nic do 
stracenia. To jest właśnie TO 
co Jezus robi na krzyżu - 
oddaje wszystko, nawet 
własne życie (por. J 10, 18). 
 
Podsumowując, Jezus mówi 
do tłumu następujące słowa: 
przestańcie być fanami, 
obserwatorami czy 
chrześcijańskimi Paparazzis! 
Kpicie sami z siebie 
podążając za Mną bez 
całkowitego oddania się Mi. 
Bądźcie uczniami – 
chrześcijanami, którzy 
radykalnie powierzają Mi 
swoje życie, którzy każdego 
dnia (a nie tylko okazjonalnie) 
niosą krzyż, którzy chcą 
zapłacić wysoką cenę za 
budowanie ich życia – ich 
wieży w kierunku Nieba. 
Bądźcie tymi, którzy są 
gotowi umrzeć podczas 
duchowej walki ze złem, 
ponieważ „Kto chce znaleźć 
swe życie, straci je, a kto 
straci swe życie z mego 
powodu, znajdzie je” (Mt 10, 
39, por. także Mt 16, 35; Mk 
8, 35). Wiedzcie, że wasze 
prawdziwe życie jest ukryte 
we Mnie. (por. Kol 3, 3) 

  
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) 
 
 

Ty tylko mnie poprowadź 
1. Gdy drogi pomyli los zły 
I oczy mgłą zasnuje 
Miej w sobie tę ufność 
Nie lękaj się 
A kiedy gniew świat Ci 
przysłoni 
I zazdrość jak chwast 
zakiełkuje 
Miej w sobie tę ufność 
Nie lękaj się! 
 
Ref: Ty tylko mnie poprowadź 
Tobie powierzam mą drogę 
Ty tylko mnie poprowadź 
Panie mój /2x 
 
Poprowadź jak Jego 
prowadzisz 
Przez drogi najprostsze z 
możliwych 
I pokaż mi jedną 
Tę jedną z nich 
A kiedy już głos Twój usłyszę 
I karmić się będę nim co 
dzień 
Miej w sobie tę ufność 
Nie lękaj się! 
 
Ref: Ty tylko mnie poprowadź 
Tobie powierzam mą drogę 
Ty tylko mnie poprowadź 
Panie mój /2x 
 
 
1. Ofiaruję Ci  moją noc i mój 
dzień, moją pracę i mój sen. 
Wszystko, co drogie mi, Panie 
ofiaruję Ci! 
 
Bo dla Ciebie ja żyję, moim 
Królem jesteś Ty. 
To, co mam, wszystko ofiaruję 
Ci! /x2 
 
2. Panie Jezu weź moją 
słabość i łzy i powroty do 
Twych drzwi 
I te chwile, gdy świat zdaje 
mi się tęczą lśnić. 
 
 

Bo ty drogę rozjaśniasz moją, 
jesteś światłem mym. 
Moje życie, Panie, ofiaruję Ci! 
/x2 
 
3. Panie Jezu, weź każdy 
wysiłek mój, każdą pracę i 
znój. 
Każde dzieło z mych rąk, 
razem z piosenką tą. 
 
Bo wraz z nią swoje życie, 
Panie, ofiaruję Ci. 
Tyś jest światłem i życiem 
moich dni!/ x2 
 
Tylko śpiewać chcę 
1. Nie, nie chodzi o mnie 
Jestem tu dla Ciebie Nie chcę 
śpiewać pustych słów Nie, nie 
szukam wrażeń Szukam 
Ciebie, Panie Przyjmij chwałę 
z moich ust  
  
Ref: Ja tylko śpiewać chcę 
Jeśli z tego cieszysz się Jeśli 
to uwielbia Cię Sam śpiew nie 
znaczy nic Jeśli serca nie ma 
w nim Najważniejszy jesteś Ty  
  
2. Nie chcesz ideału Tylko 
duszę całą To, co mam, 
oddaję Ci Nie tylko śpiewem, 
co trwa przez chwilę A całym 
życiem chcę wielbić Ciebie 
Jeśli mam śpiewać, to w 
jednym celu Wszelka chwała, 
Panie, Twoja jest 
 
Ojcze, Ty kochasz mnie 
nie dlatego, że jestem dobry, 
ale dlatego, że jestem 
dzieckiem, Twoim dzieckiem. 
 
Nasz Bóg jest potężny  w 
mocy swej 
Króluje nad nami i 
Z nieba rządzi w mocy 
Miłości, mądrości swej 
 
 

(BS) 



 


