
 

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

(Am 8,4-7) 
Bóg ukarze gnębicieli ubogich 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Amosa. 
 
Słuchajcie tego wy, którzy 
gnębicie ubogiego i bezrolnego 
pozostawiacie bez pracy, którzy 
mówicie: ”Kiedyż minie nów 
księżyca, byśmy mogli 
sprzedawać zboże? Kiedyż 
szabat, byśmy mogli otworzyć 
spichlerz? A będziemy 
zmniejszać efę, powiększać syki 
i wagę podstępnie fałszować. 
Będziemy kupować biednego za 
srebro, a ubogiego za parę 
sandałów i plewy pszenicy 
będziemy sprzedawać”. 
Przysiągł Pan na dumę Jakuba: 
”Nie zapomnę nigdy wszystkich 
ich uczynków”. 
 
Oto słowo Boże.

Refren : Pana pochwalcie, 
On dźwiga biednego. 

 
(1 Tm 2,1-8) 
Wspólne błagania za 
wszystkich ludzi 
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza. 
 
Zalecam przede wszystkim, 
by prośby, modlitwy, 
wspólne błagania, 
dziękczynienia odprawiane  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
okazaliście się wierni, kto wam 
da wasze? 
Żaden sługa nie może dwom 
panom służyć. Gdyż albo 
jednego będzie nienawidził, a 
drugiego miłował; albo z 
tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i 
Mamonie«”. 
 
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. 

P owołany 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) 
 

W arsztaty muzyczne dla 
dzieci Eweliny i Agnieszki 
(wyszkoleni i doświadczeni 
muzycy): w Sali kościelnej w 
godzinach 13:30 - 15:30 w 
dniach  28 września, 19 i 
26 października. 

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 

 

K ażdy: zmartwiony➤ 
➤zestresowany ➤w lęku➤ciągle 
odkładający rzeczy na potem 
➤cierpiący na perfekcjonizm lub 
szukanie aprobaty➤ żyjący w 
chaosie➤z uczuciem wstydu, 
winy➤ w depresji; poczucie 
zranienia przez sytuację, osobę lub 
miejsce; czujący, że jest 
najgorsi➤walczący ze złymi 
nawykami lub wyznając wciąż te 
same grzechy➤ ze złością, 
smutkiem, samotnością, goryczą 
lub urazą;➤ z poczuciem 
beznadziejności➤ z uzależnieniami 
lub zachowaniami 
uzależniającymi➤pragnący 
wykorzystać moc 
Ewangelii➤sfrustrowany swoim 
wzrostem duchowym lub brakiem 
poczucia osobistej więzi z Bogiem; 
➤ związany negatywnymi 
myślami➤chcący pomóc komuś 
innemu➤  kto jest duchownym lub 
doradcą, który chce zrozumieć 
negatywne wpływy➤  kto chce 
dowiedzieć się więcej o służbie 
uwolnienia 

                        (HM) 

były za wszystkich ludzi: za 
królów i za wszystkich 
sprawujących władzę, 
abyśmy mogli prowadzić 
życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością. Jest 
to bowiem rzecz dobra i miła 
w oczach Zbawiciela naszego, 
Boga, który pragnie, by 
wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania 
prawdy.Albowiem jeden jest 
Bóg, jeden też pośrednik 
między Bogiem a ludźmi, 
człowiek, Chrystus Jezus, 
który wydał siebie samego 
na okup za wszystkich jako 
świadectwo we właściwym 
czasie. Ze względu na nie ja 
zostałem ustanowiony 
głosicielem i apostołem - 
mówię prawdę, nie kłamię - 
nauczycielem pogan w wierze 
i prawdzie. 
Chcę więc, by mężczyźni 
modlili się na każdym 
miejscu, podnosząc ręce 
czyste bez gniewu i sporu. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Jezus Chrystus, będąc 
bogaty, dla was stał się 
ubogim, 
aby was swoim ubóstwem 
ubogacić. 

 
(Łk 16,10-13) 
Nie można służyć Bogu i 
mamonie 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: 
”Kto w drobnej rzeczy jest 
wierny, ten i w wielkiej 
będzie wierny; a kto w 
drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej 
nieuczciwy będzie. Jeśli więc 
w zarządzie niegodziwą 
mamoną nie okazaliście się 
wierni, prawdziwe dobro kto 
wam powierzy? Jeśli w 
zarządzie cudzym dobrem nie  

                Taca (08/09/19’) 
Polska: £ 92.70 
Reszta Parafii: £ 215.82 
Dziękuję bardzo! (O.G) 

 Wykonane prace:  Ogrodzenie kościoła zostało odnowione i 
ponownie zainstalowane na parkingu, a wielkie podziękowania 
należą się synowi jednego z naszych parafian i jego przyjacielowi, 
który wykonał tę wielką robotę (free of charge). 
Prace do wykonania: badanie wilgotności ścianki wyżej, usuwanie 
roślinności dachu; (O. G) 
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W dzisiejszym czytaniu 
Ewangelii Jezus pyta, jak 
poważnie traktujesz pierwsze 
przykazanie, zapisane w 
Księdze Wyjścia 20: 6:”Nie 
będziesz miał innych bogów 
przede Mną ”. 

W dzisiejszej Ewangelii 
usłyszeliśmy od Jezusa, że nie 
można sluzyc zarowno Bogu, 
jak i byc niewolnikiem 
pieniędzy. Słowo „douleo” 
jest użyte tutaj w 
oryginalnym tekście greckim, 
gdzie może oznaczać zarówno 
służbę, jak i niewolnictwo ( 
być w niewoli dla czegoś lub 
kogoś). Oczywiście, gdy jest 
używane w połączeniu z 
Bogiem, duleo jest używane w 
znaczeniu służenia Bogu, 
naszemu Ojcu i bycia w 
sluzbie przymierza z Nim. 
Jednakże, gdy jest używane w 
połączeniu z pieniędzmi  jest 
używane w sensie bycia 
zniewolonym przez pieniądze i 
wszelkiego rodzaju 
materialistyczny 
swiatopoglad!  

Zatem zasadniczo Jezus 
poucza, że nie możecie 
jednoczesnie, z jednej strony 
służyć Bogu całym sercem, a 
z drugiej gonic za pieniedzmi 
poprzez prace. Dlaczego? Bo 
tam, gdzie jest wasz skarb, 
tam jest wasze serce (por. Mt 
6, 21). Jeśli więc waszym 
największym skarbem lub 
waszym pierwszym 
priorytetem jest wasza więź z 
Bogiem Ojcem, Jego 
Królestwem i Jego prawością 
(por. Mt 6, 33), nie 
powinniście się martwić o 
pieniądze do tego stepnia, by 
ucierpiala na tym wasza więź 
z Bogiem. 

Ufajcie Bogu, że On zapewni 
wam to, czego potrzebujecie. 
Jeśli jednak twoim pierwszym 
priorytetem jest zarabianie 
pieniędzy lub gromadzenie 
bogatctw materialnych, 
wówczas twoja relacja z 
Bogiem nieuchronnie ucierpi, 
a zło (moc szatanska) 
nieuchronnie nakłoni cię do 
pójścia ich drogą, ponieważ 
pogoń za pieniędzmi jest 
wyraźnym sygnałem, że tak 
naprawdę nie ufasz Bożej 
opatrzności , tj. że zapewni ci 
to, czego potrzebujesz. 

Najlepszym sposobem 
zmierzenia, kto lub co jest 
najwazniejsze w naszym 
zyciu, jest przypomnienie 
sobie, jak często i jak głęboko 
Bóg lub pieniądze wpływają 
na twoje codzienne decyzje i 
ile czasu spędzasz z Bogiem 
zarówno na własną rękę, jak i 
razem z twoja rodziną i 
przyjaciółmi. 

Chociaż my, chrześcijanie, 
staramy się traktować naszą 
relację z Bogiem jako 
priorytet, niekoniecznie tak 
się dzieje. Po prostu zadaj 
sobie pytanie, czy Bóg jest 
twoim priorytetem także w 
twojej relacji z rodziną? Czy 
regularnie wspolnie 
podejmujecie ważne decyzje? 
Czy codziennie modlicie się 
razem jako rodzina w domu, 
czy starasz się podzielić z 
członkami rodziny lub 
osobami bliskimi tobie jak On 
jest obecny w twoim 
codziennym życiu, czy 
chodzisz do kościoła tylko raz 
w tygodniu i to wszystko? 

Są to bardzo ważne pytania  

kiedy bierzemy pod uwage 
caloksztalt naszego zycia, a 
zwłaszcza kierunek życia, 
przemianę umysłu i serca 
oraz postawy, które powinny 
mieć miejsce w ciagu 
naszego zycia, jeśli mamy 
pozostać wolni od duchowego 
wroga, który nieustannie 
próbuje wabić nas w 
materialistyczne decyzje 
(pulapki) które nieuchronnie 
wykoleją nasza życiową 
podróż i odciągną nas od 
Boga. W oczach Boga nie ma 
nic mniej wartościowego niż 
“letni” chrześcijanin, który 
stara się służyć zarówno 
Bogu, jak i Mamonie. Jak 
mówi Jezus: albo nienawidzisz 
Boga i kochasz Mamonę, albo 
traktujesz Boga z szacunkiem 
i miłością, a Mamon z 
pogardą. W Księdze 
Objawienia rozdział 3 werset 
16-17 czytamy, co Bóg mówi 
kościołowi w Laodycei: 16 
Ponieważ jesteście jak letnia 
woda, ani gorąca, ani zimna, 
wypluję was z moich ust! 17 
Mówicie: „Jestem bogaty. 
Mam wszystko czego chcę. 
Nie potrzebuję niczego! ”I nie 
zdajesz sobie sprawy, że 
jesteś nieszczęśliwy i 
nieszczęśliwy, biedny, ślepy i 
nagi. 18 Radzę wam kupować 
ode mnie złoto - złoto, które 
zostało oczyszczone przez 
ogień. Wtedy będziecie 
naprawde bogaci! Kupujcie 
również ode mnie białe szaty, 
aby nie zawstydzić się 
nagością i maść na oczy, abyś 
mógł widzieć (NLT). „Każdy, 
kto ma uszy do słuchania, 
musi słuchać Ducha i 
rozumieć, co mówi 
(Objawienie 2: 7, NLT). 
 
(tłumacz: D) 

  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 

Stoję dziś, moje serce, ręce 
tak wyciągam 
w podziwie dla Tego, który 
wszystko dał! 
Stoję dziś, moją duszę, Panie, 
Tobie składam, 
ja chcę być, jak Ty! 
 
 
Nie mam nic co bym mógł 
Tobie dać 
Nie mam sił by przed Tobą 
pani stać 
Puste ręce wyciągam przed 
Twój w niebie tron 
Manną z nieba nakarm duszę 
mą 
 
Pomaż maścią leczącą oczy 
me 
Spraw by język mój tez 
przemówić chciał 
Puste ręce wyciągam przed 
Twój w niebie tron 
Manną z nieba nakarm duszę  
 
 
Panie dobry jak chleb,  
bądź uwielbiony od swego 
Kościoła,  
bo Tyś do końca nas 
umiłował,  
do końca nas umiłował.  
 
1. Tyś na pustkowiu chleb 
rozmnożył, Panie,  
byśmy do nieba w drodze nie 
ustali.  
Tyś stał się manną 
wędrowców przez ziemię  
dla tych, co dotąd przy Tobie 
wytrwali.  
 
2. Ziarna zbierzemy, 
odrzucimy chwasty,  
bo łan dojrzewa, pachnie 
świeżym chlebem.  
Niech ziemia nasza stanie się 
ołtarzem,  
a Chleb Komunią dla 
spragnionych Ciebie.  
 

3. Ty nas nazwałeś swymi 
przyjaciółmi,  
jeśli spełnimy, co nam 
przykazałeś.  
Cóż my bez Ciebie, Panie, 
uczynimy?  
Tyś naszym życiem i 
oczekiwaniem.  
 
4. Tyś za nas życie swe na 
krzyżu oddał, 
a w znaku chleba w 
świątyniach zostałeś.  
I dla nas zawsze masz 
otwarte serce,  
bo Ty do końca nas 
umiłowałeś 
 
 
Święty, Święty, 
Święty, Święty, 
Święty Pan. 
 
Święty, Święty, 
Święty, Święty  
Bóg i Król. 
 
Otwieram serce me, 
podnoszę ręcę swe, 
Królu wejdź 
i rozgość się. x2 
 
 
1. Pan kiedyś stanął nad 
brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść 
za Nim; 
By łowić serca 
Słów Bożych prawdą. 
 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me 
imię. 
Swoją barkę pozostawiam na 
brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę 
dziś  

 
 
2. Jestem ubogim 
człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce 
gotowe 
Do pracy z Tobą 
I czyste serce. 
 
3. Ty, potrzebujesz mych 
dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 
I samotności. 
 
4. Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz 
ludzkich  
Twej prawdy siecią 
I słowem życia 
 
 
 
                                   (BS) 



 


