
 

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

(Am 6,1a.4-7) 
Lekkomyślność bogaczy 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Amosa. 
 
To mówi Pan wszechmogący: 
”Biada beztroskim na Syjonie i 
dufnym na górze Samarii. Leżą 
na łożach z kości słoniowej i 
wylegują się na dywanach; 
jedzą jagnięta z trzody i cielęta 
ze środka obory. Fałszywie 
śpiewają przy dźwiękach harfy i 
jak Dawid obmyślają sobie 
instrumenty do grania. Piją 
czaszami wino i najlepszym 
olejkiem się namaszczają, a nic 
się nie martwią upadkiem 
domu Józefa. Dlatego teraz ich 
poprowadzę na czele 
wygnańców, a zniknie krzykliwe 
grono hulaków”. 
 
Oto słowo Boże. 

Refren : Chwal, duszo 
moja, Pana, Stwórcę 
swego. 
 

 
(1 Tm 6,11-16) 
 
Zachować przykazanie 
nieskalane aż do przyjścia 
Chrystusa 
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza. 
  
Ty, o człowiecze Boży, 

 

 
 
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli 
go na łono Abrahama. Umarł także 
bogacz i został pogrzebany. 
Gdy w Otchłani, pogrążony w 
mękach, podniósł oczy, ujrzał z 
daleka Abrahama i Łazarza na jego 
łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną i poślij Łazarza; 
niech koniec swego palca umoczy 
w wodzie i ochłodzi mój język, bo 
strasznie cierpię w tym 
płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: 
»Wspomnij, synu, że za życia 
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz 
przeciwnie, niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki 
cierpisz. A prócz tego między nami 
a wami zionie ogromna przepaść, 
tak że nikt, choćby chciał, stąd do 
was przejść nie może ani stamtąd 
do nas się przedostać«. Tamten 
rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, 
poślij go do domu mojego ojca. 
Mam bowiem pięciu braci: niech 
ich przestrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki«. Lecz 
Abraham odparł: »Mają Mojżesza i 
Proroków, niechże ich słuchają«. 
Tamten odrzekł: »Nie, ojcze 
Abrahamie, lecz gdyby kto z 
umarłych poszedł do nich, to się 
nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli 
Mojżesza i Proroków nie słuchają, 
to choćby kto z umarłych powstał, 
nie uwierzą«”. 
 
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) 

S łużba uzdrawiająca 
odbędzie się 3 października 
(czwartek), po 18.00 Mszy 
św. W Katedrze Mariackiej, 
między 19.00 a 20.00. 

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) 

podążaj za sprawiedliwością, 
pobożnością, wiarą, miłością, 
wytrwałością, łagodnością. 
Walcz w dobrych zawodach o 
wiarę, zdobądź życie wieczne: 
do niego zostałeś powołany i 
o nim złożyłeś dobre 
wyznanie wobec wielu 
świadków. 
Nakazuję w obliczu Boga, 
który ożywia wszystko, i 
Chrystusa Jezusa, Tego, który 
złożył dobre wyznanie za 
Poncjusza Piłata, ażebyś 
zachował przykazanie 
nieskalane bez zarzutu aż do 
objawienia się naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa. Ukaże je 
we właściwym czasie 
błogosławiony i jedyny 
Władca, Król królujących i 
Pan panujących, jedyny, 
mający nieśmiertelność, 
który zamieszkuje światłość 
niedostępną, którego żaden z 
ludzi nie widział ani nie może 
zobaczyć: Jemu cześć i moc 
wiekuista. Amen. 
 
Oto słowo Boże. 
 

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

 
(Łk 16,19-31) 
Przypowieść o bogaczu i 
Łazarzu 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Jezus powiedział do 
faryzeuszów: ”Żył pewien 
człowiek bogaty, który 
ubierał się w purpurę i bisior 
i dzień w dzień świetnie się 
bawił. U bramy jego pałacu 
leżał żebrak okryty 
wrzodami, imieniem Łazarz. 
Pragnął on nasycić się 
odpadkami ze stołu bogacza; 
nadto i psy przychodziły i 
lizały jego wrzody.  
  

                Taca (22/09/19’) 
Polska: £ ? 
Reszta Parafii: £ 152 
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) 

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/


 

  
Dzisiejsze pierwsze czytanie I 
Ewangelia nawiązują do słów 
Jezusa, które ostrzegają, że 
nie można służyć 
jednocześnie Bogu i 
mamonie. 
 
Jednakże dzisiaj Jezus 
rozszerza to ostrzeżenie 
mówiąc, że nie można być 
niewolnikiem ani bliźniego 
ani bogactwa. To właśnie 
stara się nam powiedzieć 
poprzez historię o bogatym 
człowieku i Łazarzu. Nie 
wiemy kim naprawdę jest 
bogacz, czy jest faryzeuszem, 
pisarzem, rabinem czy 
zwykłym członkiem 
społeczeństwa. To jednak nie 
ma znaczenia, gdyż Jezus 
odnosi się tu do każdego, kto 
jest bogaty w dobra 
materialne lub duchowe. 
 
Jestem przekonany, że ważna 
jest wiedza o tym kto jest 
„bogatym człowiekiem” w 
Biblijnym rozumieniu, gdyż 
zwykle kojarzymy bogaczy z 
tymi, którzy mają zasoby 
pieniężne w banku lub 
przysłowiowo “schowane pod 
łóżkiem”. Zarówno pierwsze 
czytanie jak i Ewangelia, 
wyjaśniają kim jest „bogaty 
człowiek”, a wykraczając 
poza powyższe wąskie 
rozumienie, odnoszą się do 
różnych typów zamożnych 
ludzi, m.in. tych  pracujących 
bardzo ciężko dla sławy i 
opinii w oczach świata, która 
jest dla nich najważniejsza. 
Nawiązując do pierwszego 
czytania, bogatymi ludźmi są 
ci, którzy zabezpieczają swoje 
życie poprzez gromadzenie 
drogocennych materiałów, 
jedzenie, upijanie się oraz  

luksus, zapominający jednak 
o potrzebach innych członków 
społeczności, zwłaszcza tych 
cierpiących. Bogatymi są 
także aroganci, którzy myślą 
bardziej o sobie niż o tym kim 
naprawdę są. 
 
Kim są “biedni” w rozumieniu 
biblijnym? To ci, którzy 
cierpią materialnie lub 
duchowo, lub łącznie – 
materialnie i duchowo, gdyż 
są oni zaniedbywani przez 
tych, przez których Ojciec 
chce im błogosławić. Biedacy 
są naszymi współbraćmi, 
wobec których mamy 
obowiązki, ponieważ oni 
również niosą w sobie 
Chrystusa (por. Mt 25, 
31-46). 
 
Nie jest problemem 
posiadanie bogactwa, takiego 
jak pieniądze, wiedza, sława 
czy nawet bogactwa 
duchowe. Problem powstaje, 
kiedy nie masz właściwego 
podejścia do tych bogactw. W 
ostatnim tygodniu Jezus 
powiedział, że powinniśmy 
nienawidzić bogactwa, innymi 
słowy musimy być zupełnie 
mentalnie oddzieleni od nich. 
W tym samym czasie musimy 
używać bogactwa mądrze 
(por. Łk 16, 9) dla korzyści 
tych, którzy są w prawdziwej 
potrzebie (por. Łk 12, 33) I TO 
WŁAŚNIE Jesus mówi nam 
poprzez dzisiejszą Ewangelię. 
Bogactwa są 
błogosławieństwem, darem, 
ale nie są po to by je posiąść i 
zatrzymać dla siebie; są one 
po to, aby przekazywać je 
innym. Bóg wybiera ludzi, 
żeby wylać na nich swoje 
błogosławieństwa i pokazać 
Jego Miłość właśnie poprzez 
tych, którym daje wiele, żeby 
mogli przekazywać te dobra  

tym, którzy są ich 
ostatecznymi adresatami. W 
powyższym znaczeniu 
jesteśmy jak listonosze, 
których zadaniem jest 
dostarczyć przesyłkę do 
adresata o imieniu „biedny”, 
bez zatrzymywania jej dla 
siebie. 
 
Powstają następujące 
pytania: czy TY posiadasz to 
co otrzymałeś, czy raczej TO 
posiada twoją duszę i serce? 
Czy przez całe życie starasz 
się gromadzić bogactwa, 
takie jak dobra reputacja, 
luksus, jedzenie i picie, na 
wzór ludzi, którzy tak 
naprawdę nie znaleźli skarbu 
dającego sens ich całemu 
życiu? Czy te bogactwa 
dyktują Ci jak żyć I rzutują na 
twoje decyzje? Czy jesteś ich 
niewolnikiem czy raczej 
używasz bogactw dla dobra 
innych, żeby im błogosławić 
błogosławieństwem, które 
sam otrzymałeś? Ojciec chce 
błogosławić innych duchowo i 
czasami też materialnie 
poprzez błogosławieństwa, 
które ty otrzymałeś od Niego. 
 
Dusza bogatego człowieka 
była stracona, ponieważ nie 
przekazał on Łazarzowi 
błogosławieństwa, które sam 
otrzymał. To wynika z faktu, 
że pozostał on nieczuły na 
cierpienie Łazarza. Czy ty 
również stajesz się 
niewrażliwy na potrzeby 
innych wokół ciebie, zarówno 
w materialnym jak i 
duchowym aspekcie? Jeśli 
masz dzieci lub wnuki, żonę 
lub męża, nie karm ich tylko 
fizycznie, ale również 
zaspokajaj ich duchowe 
potrzeby poprzez modlitwy i 
bogactwa duchowe, które 
sam otrzymałeś: módlcie się  

się razem i dodawajcie sobie 
nawzajem duchowej odwagi, 
żeby wszelkie bogactwa 
duchowe oraz 
błogosławieństwa od Boga, 
nieustannie przepływały  
pomiędzy wami, wewnątrz 
waszej rodziny. Utwierdzaj 
również swoje dzieci lub 
wnuki w ich prawdziwej 
tożsamości, że są zarówno 
twoimi dziećmi jak i 
umiłowanymi dziećmi Boga! 
Nie skupiaj się tylko na 
nakazach i zakazach, gdyż 
dyscyplina to nie wszystko! I 
nie koncentruj się tylko na 
własnej rodzinie! Spójrz dalej 
i naucz swoje dziecko być 
dobrym sąsiadem i 
„listonoszem” otrzymanych 
błogosławieństw. Dzięki temu 
nadasz więcej znaczenia 
zarówno życiu twojego 
dziecka, potrzebującym, jak i 
własnemu życiu, a co 
najważniejsze razem 
staniecie się źródłem Bożych 
błogosławieństw dla innych. 
Módlcie się, aby Duch Święty 
prowadził was w Waszych 
działaniach! 
 

(BS) 
 

MÓDL SIE Z PAPIEZEM 
 
Za Rodziny: 
Aby rodziny, przez życie modlitwy i 
miłości, stawały się coraz lepszymi 
“szkołami prawdziwego wzrostu 
człowieczeństwa”. 

 
   
   
Aplikacja do modlitwy 

 
 
Ojcze nasz, któryś jest w 
niebie, OJCZE NASZ 
 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
OJCZE NASZ 
 
bądź wola Twoja, jako w 
niebie tak i na ziemi. 
OJCZE NASZ 
 
Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj 
OJCZE NASZ 
 
I odpuść nam nasze winy,  
OJCZE NASZ 
 
Jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom. 
OJCZE NASZ 
 
I nie dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie OJCZE NASZ 
 
ale nas zbaw ode złego. 
OJCZE NASZ 

 
 
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. 

Jezus zwyciężył, to 
wykonało się 
Szatan pokonany, Jezus 
złamał śmierci moc 
Jezus jest Panem, o Alleluja 
Po wieczne czasy Królem 
Królów jest 
 
Jezus jest Panem x4 
Tylko Jezus jest Panem x2 
On jest Panem ziemi tej…. 
Alleluja! X6 
 
 
Uwielbiam Twoje Imię, 
uwielbiam Twoje serce, 
uwielbiam święte rany zadane 
w krwawej męce, 
uwielbiam Twoją drogę i z 
krzyża siedem słów, 
sławię Twoją miłość o 
Zbawco mój. 
 
 
Pieśń Objawienia 
1. Godzien chwały jest 
Baranek   
Ten co poszedł na śmierć. 
Ten co oddał życie swoje 
Godzien przyjąć cześć. 
 
Godzien chwały jest Baranek 
Święty, święty jest Pan. 
Temu, który jest na tronie 
Niech brzmi nowa pieśń. 
 
ref: Święty, święty, święty 
jest Pan Bóg Wszechmogący 
On był i przyjdzie znów. 
 
Całe stworzenie śpiewa 
Królowi Królów pieśń. 
Tyś najcenniejszy jest 
I Ciebie uwielbiam... 
 
2. Twym odzieniem kolorów 
tęcza 
błyskawic moc i grzmotów 
huk. 
Błogosławieństwo, mądrość 
chwała i moc, i cześć, 
Tyś jeden godzien przyjąć je. 

3. Cała ziemia, całe niebo 
Twojej chwały godne są 
Twe Imię żywą wodą 
Oddechem jest i mocą 
Cudowną tajemnicą 
 
Jesteś Królem, 
Jesteś Królem, 
Królem jest Bóg. x2 
 
Podnieśmy wszyscy nasze 
serca, 
podnieśmy wszyscy nasze 
dłonie, 
stawajmy przed obliczem 
Pana 
wielbiąc Go. x2 
 
 
1. Kocham, więc nie muszę 
się bać; 
zabierz mój strach!/3x 
Kocham, więc nie muszę się 
bać; 
zabierz mój strach./3x 
Jezus mówi ci, że miłość ta 
zabiera strach./3x 
 
Ref.: Jezus, Jezus, oo.../4x 
 
2. Jezus daje ci miłość swą; 
nie lękaj się!/3x 
Jezus daje ci miłość swą; 
nie lękaj się!/3x 
Jezus mówi ci, że miłość ta 
zabiera strach!!!/3x 
 
Jezus DROGĄ 
Jezus ŻYCIEM 
Jezus PRAWDĄ oooo x 



 


