
 

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

(Ha 1, 2-3; 2, 2-4) 
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki 
swej wierności 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Habakuka. 
 
Dokądże, Panie, wzywać Cię 
będę, a Ty nie wysłuchujesz? 
Wołać będę ku Tobie: «Krzywda 
mi się dzieje», a Ty nie 
pomagasz? Czemu każesz mi 
patrzeć na nieprawość i na zło 
spoglądasz bezczynnie? Oto 
ucisk i przemoc przede mną, 
powstają spory, wybuchają 
waśnie. 
I odpowiedział Pan tymi 
słowami: «Zapisz widzenie, na 
tablicach wyryj, by można było 
łatwo je odczytać. Jest to 
widzenie na czas oznaczony, 
lecz wypełnienie jego 
niechybnie nastąpi; a jeśli się 
opóźnia, ty go oczekuj, bo w 
krótkim czasie przyjdzie 
niezawodnie. Oto zginie ten, co 
jest ducha nieprawego, a 
sprawiedliwy żyć będzie dzięki 
swej wierności». 
 
Oto słowo Boże. 
 
 

Refren : Słysząc głos 
Pana, serc nie 
zatwardzajcie. 
 
 

 
(2 Tm 1, 6-8. 13-14) 
Nie dał nam Bóg ducha 
bojaźni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
się, a potem ty będziesz jadł i 
pił”? Czy dziękuje słudze za to, 
że wykonał to, co mu polecono? 
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie 
wszystko, co wam polecono: 
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać”». 
 
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) 

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

Z ajęcia przygotowujące do 
sakramentów (pierwsza 
spowiedź i pierwsza komunia) 
dla dzieci rozpoczynają się 16 
października  o godz. 17.00 
w sali kościelnej. 

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) 

Czytanie z Drugiego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza. 
 
Najdroższy: 
Przypominam ci, abyś 
rozpalił na nowo charyzmat 
Boży, który jest w tobie przez 
włożenie moich rąk. 
Albowiem nie dał nam Bóg 
ducha bojaźni, ale mocy i 
miłości, i trzeźwego 
myślenia. Nie wstydź się 
zatem świadectwa Pana 
naszego ani mnie, Jego 
więźnia, lecz weź udział w 
trudach i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewangelii 
według danej mocy Boga. 
Zdrowe zasady, któreś 
posłyszał ode mnie, miej za 
wzorzec w wierze i miłości w 
Chrystusie Jezusie. Dobrego 
depozytu strzeż z pomocą 
Ducha Świętego, który w nas 
mieszka. 
 
Oto słowo Boże. 
 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Słowo Pana trwa na wieki, 
to słowo ogłoszono wam jako 
Dobrą Nowinę. 
 
 

 
 (Łk 17, 5-10) 
Służyć z pokorą 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Apostołowie prosili Pana: 
«Przymnóż nam wiary». Pan 
rzekł: «Gdybyście mieli wiarę 
jak ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej morwie: 
„Wyrwij się z korzeniem i 
przesadź się w morze”, a 
byłaby wam posłuszna. 
Kto z was, mając sługę, który 
orze lub pasie, powie mu, gdy 
on wróci z pola: „Pójdź i 
siądź do stołu”? Czy nie 
powie mu raczej: „Przygotuj 
mi wieczerzę, przepasz się i 
usługuj mi, aż zjem i napiję  

                Taca (29/09/19’) 
Polska: £ 114.50 
Reszta Parafii: £ 326.28 
Do prac budowlanych: 
£176.44 
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/


 
 

  
W ostatnie dwie niedziele, 
czytania kładły duży nacisk 
na służbę, a Jezus ostrzegał 
nas, że nie możemy 
jednocześnie być sługą Boga i 
pieniędzy. Nie możemy też 
służyć jednocześnie bliźniemu 
i pieniądzom. 
 
Poprzez dzisiejszą Ewangelię 
Jezus mówi nam o tym, w jaki 
sposób powinniśmy służyć 
Bogu i sobie nawzajem. 
Poucza nas o pokornej 
służbie, dając nam swój 
własny DOSKONAŁY przykład. 
 
Po pierwsze, Jezus nazwany 
jest przez proroka Izajasza 
„cierpiącym Sługą Boga”, 
naszego Ojca (por. Iz 42, 1-4; 
Iz 49, 1-6; Iz 50, 4-7; Iz 52, 
13 i 53, 12). To jednak nie 
wszystko, ponieważ przed 
rozpoczęciem służby, podczas 
chrztu, Ojciec nazywa Jezusa 
swoim „umiłowanym Synem” 
(zob. Mt 3, 13-17). Potem 
Jezus przychodzi do nas, aby 
wypełnić pełen miłości 
Ojcowski plan Zbawienia. Nie 
zważając na swoją własną 
boskość, wypełniony mocą i 
miłością Ducha Świętego, 
służy planowi Ojca i mimo 
przeciwności, prób i 
cierpienia, pełni swoją 
posługę z całkowitą miłością 
do Ojca, aż do końca – czyli 
do momentu oddania życia. 
 
Jezus pokazuje nam przykład 
nie tylko pokornej służby 
wobec Ojca, ale także wobec 
swoich uczniów, którzy mają 
obsesję na punkcie tego, 
który z nich jest 
najważniejszy. Myjąc ich 

ich, dodaje im odwagi, uczy 
ich i objawia im 
tajemnice Królestwa Bożego 
(Mt 13, 11; Mk 4, 11). Dlatego 
nie uważa już apostołów za 
sługi, lecz za Przyjaciół ( J 15, 
15) i nawiązuje z nimi pełną 
wzajemnej miłości relację. W 
rzeczywistości traktuje ich 
jak członków rodziny, jak 
braci NASZEGO Ojca (J 20, 17 
i Mt 6, 9). To Jego głęboka i 
intymna miłość do nas (nie 
tylko do Ojca) inspiruje Go, 
aby służyć nam jak Jego 
własnej rodzinie (por. J 13, 
1.33-35). 
 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus 
mówi do swoich apostołów, 
że mają być także pokornymi 
i kochającymi sługami Jego 
samego - ich Mistrza. Każe im 
wielbić Ojca i kontynuować 
wypełnianie Jego planu 
zbawienia po tym, jak On sam 
wstąpi do Nieba. Zatem, tak 
jak On będąc napełniony 
Duchem Świętym służył Ojcu, 
tak i apostołowie mają służyć 
Ojcu, Jezusowi i ludziom. 
Dlatego napełnia ich Duchem 
Świętym (J 20, 22) i przez 
chrzest w Duchu stają się 
Synami Ojca. Oni również 
muszą przejść próby i 
wyzwania, tak jak ich Mistrz, 
ponieważ sługa nie jest 
większy niż jego Mistrz (Jan 
15:20), ale Jezus obiecuje im, 
że jeśli zwyciężą, wejdą 
również do Królestwa Ojca 
(Mt 5, 12; 1 Kor 3, 13-15; 
Jakuba 1, 12; Obj. 2, 10; 7, 14; 
22, 3 i nast.). 
 
 

Ich kochająca i pokorna 
służba trwa od czasów Jezusa. 
Musimy jednak pamiętać, że 
nie powinniśmy być sługami 
litery Prawa, ale żyjącego i 
kochającego Boga, który 
włożył Swego Ducha w nasze 
serca, aby prowadził nas w 
służbie dla Niego i bliźniego. 
 
Służenie Bogu i bliźniemu w 
praktyce oznacza głoszenie 
przesłania Chrystusa w duchu 
miłości i miłosierdzia. Jeśli 
nie czujesz się pewnie, musisz 
studiować Biblię i żyć nią, aby 
doświadczyć jej mocy. 
Niektórzy z was są powołani 
do pokazywania mocy słowa 
Bożego w praktycznej służbie 
bliźniemu. I czasami musimy 
to robić we łzach i udrękach, 
tak jak to robili apostołowie 
(Dz 20:19). Czyńmy to jednak 
zawsze w duchu miłości do 
Boga i bliźniego oraz w duchu 
pokory i wewnętrznej 
wolności, nie przejmując się 
tym, co powiedzą inni 
zwłaszcza jeśli wiecie, że 
Duch Święty kieruje waszym 
działaniem. Służenie jedynie 
przez posłuszeństwo Prawu 
lub po prostu z obowiązku, 
nie jest mile widziane w 
oczach Boga i nie działa, 
ponieważ jest pozbawione 
Ducha. To martwe działanie, 
które często prowadzi do 
zimnej, legalistycznej 
postawy mentalnej w służbie. 
Bóg Ojciec kocha radosnego 
sługę, który wkłada swoje 
serce we wszystko co mówi i 
czyni. Kiedy oddacie swoje 
serce na służbę, Jego ciepło, 
radość, miłość i miłosierdzie 
będą emanować przez to, co 
robicie lub mówicie. Jezus 

  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 
 

 
 
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. 

Nie lękajcie się, Ja jestem z 
wami. 
Nie lękajcie się, Ja jestem z 
wami. 
Nie lękajcie się, Bóg jest 
miłością 
Nie lękajcie się, trwajcie 
mocni w wierze. 
 
1.Ty jesteś Skałą Zbawienia, 
Jedyną naszą ostoją. 
Przychodzimy do Ciebie po 
światło, 
Ulecz nasze serca, 
zmartwychwstać daj. 
 
2.Pomóż nam wytrwać przy 
Tobie, 
Być wiernym w wierze przez 
życia czas. 
Tylko w Tobie cała nasza 
nadzieja. 
Miłosierdziem swoim 
uzdrawiaj nas. 
 
3.Przekażcie światu mój 
Ogień 
Pokoju i Miłosierdzia. 
Nieście wszystkim orędzie 
nadziei. 
Moje światło niech świeci 
wśród was. 
 
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, 

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 
 
 
Wielbić imię Pana dziś 
chcę x3 
to mój Bóg. 
 
Imię pana jest twierdzą, 
warowną twierdzą, 
skałą schronieniem 
i zbawieniem mym! 
 
 
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 
 



stopy, uniża się i czyni się 
Sługą Sług (J 13, 1-17). Karmi  

chce, abyście byli właśnie 
takimi sługami. 
 

(BS) 

ale nas zbaw ode złego. 
OJCZE NASZ 

jesteś światłem mym. 
Moje życie, Panie, ofiaruję Ci! 
/x2 

 
(BS) 

 


