
 

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

(Wj 17, 8-13) 
Mojżesz wyprasza 
zwycięstwo nad Amalekitami 
 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 
 
Amalekici przybyli, aby 
walczyć z Izraelitami w 
Refidim. 
Mojżesz powiedział wtedy do 
Jozuego: «Wybierz sobie 
mężów i wyruszysz z nimi na 
walkę z Amalekitami. Ja 
jutro stanę na szczycie góry 
z laską Boga w ręku». Jozue 
spełnił polecenie Mojżesza i 
wyruszył na walkę z 
Amalekitami. Mojżesz, Aaron 
i Chur wyszli na szczyt góry. 
Jak długo Mojżesz trzymał 
ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy 
zaś ręce opuszczał, miał 
przewagę Amalekita. Gdy 
ręce Mojżesza zdrętwiały, 
wzięli kamień i położyli pod 
niego, i usiadł na nim. Aaron 
i Chur podparli zaś jego ręce, 
jeden z tej, a drugi z tamtej 
strony. W ten sposób aż do 
zachodu słońca były jego 
ręce stale wzniesione 
wysoko. I tak zdołał Jozue 
pokonać Amalekitów i ich 
lud ostrzem miecza. 
 
Oto słowo Boże. 

Refren : Naszą pomocą jest 
nasz Pan i Stwórca 

 

 
 
 
 
 
Jezus opowiedział swoim 
uczniom przypowieść o tym, że 
zawsze powinni się modlić i nie 
ustawać: «W pewnym mieście 
żył sędzia, który Boga się nie 
bał i nie liczył się z ludźmi. W 
tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła do 
niego z prośbą: „Obroń mnie 
przed moim przeciwnikiem”. 
Przez pewien czas nie chciał; 
lecz potem rzekł do siebie: 
„Chociaż Boga się nie boję ani 
się z ludźmi nie liczę, to jednak 
ponieważ naprzykrza mi się ta 
wdowa, wezmę ją w obronę, 
żeby nie przychodziła bez końca 
i nie zadręczała mnie”». 
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten 
niesprawiedliwy sędzia mówi. A 
Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i 
czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? 
Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?». 
 
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?  
 

B al Wszystkich Świętych- 
zapraszamy wszystkie dzieci 
w strojach waszych 
ulubionych świętych na 
zabawę w salce kościelnej  
31 października 
(czwartek)  o godz 18.00 
Zabierzcie ze sobą coś do 
jedzenia. Picie będzie 
dostępne na miejscu.. 
Wejście bezpłatne. 

W arsztaty muzyczne dla 
dzieci Eweliny i Agnieszki 
(wyszkoleni i doświadczeni 
muzycy): w Sali kościelnej w 
godzinach 13:30 - 15:30 w 
dniach  9 Listopada (19&26 
października odwołany) 
 
 

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 
 

 

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) 

 
 (2 Tm 3, 14–4, 2) 
Wszelkie Pismo natchnione 
jest pożyteczne do 
kształcenia w 
sprawiedliwości 
 
Czytanie z Drugiego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza. 
 
Najdroższy: 
Trwaj w tym, czego się 
nauczyłeś i co ci zawierzono, 
bo wiesz, od kogo się 
nauczyłeś. Od lat bowiem 
niemowlęcych znasz Pisma 
święte, które mogą cię 
nauczyć mądrości wiodącej 
ku zbawieniu przez wiarę w 
Chrystusie Jezusie. Wszelkie 
Pismo od Boga jest 
natchnione i pożyteczne do 
nauczania, do przekonywania, 
do poprawiania, do 
kształcenia w 
sprawiedliwości, aby  

człowiek Boży był doskonały, 
przysposobiony do każdego 
dobrego czynu. 
Zaklinam cię wobec Boga i 
Chrystusa Jezusa, który 
będzie sądził żywych i 
umarłych, i na Jego 
pojawienie się, i na Jego 
królestwo: głoś naukę, 
nastawaj w porę, nie w porę, 
w razie potrzeby wykaż błąd, 
poucz, podnieś na duchu z 
całą cierpliwością, ilekroć 
nauczasz. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Żywe jest słowo Boże i 
skuteczne,zdolne osądzić 
pragnienia i myśli serca. 

 
(Łk 18, 1-8) 
Wytrwałość w modlitwie 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 

                Taca (13/10/19’) 
Polska: £ 307.87 
Reszta Parafii: £ 324.47 
Total: 632.34 
Dziękuję bardzo! (O.G) 

M ieszkanie do wynajęcia 
na Eday Drive i Justice 
Street, porozmawiaj z ks. 
Gabor, patrz tablica 
ogłoszeń! 

Prace wykonane w tym tygodniu: roślinność została usunięta ze 
ścian kościoła, kościół został oczyszczony. Dziękuję wszystkim 
wolontariuszom! Prace do wykonania: zeskrobywanie luźnej 
farby w kościele, naprawa systemu pętli; Działanie: ks. Gabor 
poprosił parafianę o załatwienie prac, a także poprosił inżyniera 
dźwięku, aby spojrzał na system pętli.(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/


  
Za każdym razem, gdy czytam 
to szczególne pierwsze 
czytanie, czuję naprawdę 
głębokie poruszenie w moim 
sercu: wyobrażam sobie 
Mojżesza, modlącego się i 
wielbiącego Boga, człowieka 
wypełnionego Duchem 
Świętym, z sercem pełnym 
zaufania i miłości do Boga 
Izraela, człowieka, którym ja 
chciałbym być. On i ta 
stosunkowo niewielka grupa 
Izraelitów zmierzą się z 
dzikim plemieniem 
Amalekitów, znanych z 
zabijania dla przyjemności, 
grabieży i okradania 
wszystkich. Są oni dużo lepiej 
wyszkoleni niż Izraelici, 
którzy właśnie za chwilę 
zostaną zaatakowani, 
poniżeni, okradzeni ze 
wszystkiego co posiadają i 
unicestwieni. Zatem w tym 
momencie widzimy Mojżesza i 
Izraelitów w ich bardzo 
nadwątlonym stanie, tuż 
przed ich unicestwieniem. 
 
Izraelici jednak, zamiast 
martwić się, bać lub starać 
się zawrzeć kompromis z 
wrogiem, aby zmniejszyć 
prawdopodobne straty, 
zwracają się do ich jedynego 
Wybawiciela - do Tego, 
którego kochają, Tego, który 
wyprowadził ich z Egiptu, 
sprawując nad nimi pieczę aż 
do tej chwili, i decydują się 
wielbić i czcić Boga Izraela. 
Mojżesz zaś podnosi ręce i 
zaczyna modlić się z wiarą i 
ufnością w sercu. 
 
Kiedy czytam tę lekturę, 
przychodzi mi na myśl 
przejmująca pieśń i jej słowa: 
„Wznoszę Alleluja w 
obecności moich wrogów…”  

Ta pieśń jest niezwykle 
wymowna, utwierdza cię w 
przekonaniu, że zamiast 
walczyć z twoimi duchowymi 
wrogami, martwiąc się, 
poddając się lub obawiając 
się tego, co ma nadejść, 
powinieneś śpiewać Alleluja, 
pieśń wielbiącą Boga, 
naszego Ojca Niebieskiego, 
ufając, że On się tobą 
zaopiekuje. Skoro 
doprowadził cię do tej chwili 
w twoim życiu przez 
wszystkie wzloty i upadki, 
przez dobre i złe czasy, przez 
choroby i zdrowie, czy 
porzucił by cię teraz? Czyż 
ten, który poświęcił się za 
was na Krzyżu, nie słuchałby 
już waszych modlitw, czy nie 
pokonałby twoich duchowych 
wrogów? Czyżby już przestał 
się tobą opiekować? Nie, to 
nie miałoby sensu. Raczej 
zdecydowanie zrobiłby dla 
ciebie wszystko, aby cię 
obronić przed duchowymi 
wrogami. Ty jednak musisz 
podnieść głos, wznieść rękę i 
wołać do Niego całym twoim 
sercem, aby przyszedł cię 
bronić, nie tylko, gdy stawiasz 
czoła swoim wrogom, ale 
także wtedy, gdy tego nie 
robisz. Gdy stawiasz czoła 
wrogowi, aby pokonać wroga; 
i kiedy nie stawiasz czoła 
wrogowi, aby przygotować cię 
na nieuchronną bitwę, którą 
każdy chrześcijanin musi 
ostatecznie stoczyć; wtedy 
twoi wrogowie nigdy nie będą 
w stanie cię pokonać. Jeśli 
nie mierzysz się z duchowymi 
bitwami/potyczkami, oznacza 
to, że coś jest nie tak, 
ponieważ wróg zawsze 
atakuje, gdy próbujesz 
chodzić w “wolności dzieci 
Bożych”, jak próbowali 
Izraelici na pustyni. 

Dzisiejsze czytania uczą nas 
również, że musisz wytrwale 
modlić się i wychwalać Boga, 
nie tylko wtedy, gdy masz na 
to ochotę lub gdy czujesz się 
wystarczająco silny, ale 
zawsze, jak mówi Jezus w 
Ewangelii, przytaczając 
przykład upartej wdowy, 
która pragnęła 
sprawiedliwości od Boga 
przeciw jej wrogowi. 
Pamiętacie, co dzieje się, gdy 
Mojżesz podnosi ręce: 
Izraelici zyskują przewagę 
nad wrogami, ale kiedy jego 
ramiona zaczynają opadać, 
przewaga przechodzi na 
wojska Amaleka. To pięknie 
symbolizuje to, co dzieje się, 
kiedy coraz mniej się modlisz, 
jak również, kiedy powracasz 
do uwielbienia i modlitwy. 
Jeśli modlitwa stanie się 
trudna, proponuję posłuchać 
inspirujących pieśni na 
YouTube i śpiewać razem z 
nimi, tak jak robię to ja i 
wielu innych. Dlatego nigdy 
nie pozwól, aby dźwięk 
modlitwy i uwielbienia ucichł 
w twoim sercu. 
 
Jest jeszcze jedna bardzo 
ważna lekcja, której możemy 
nauczyć się z dzisiejszego 
czytania: kiedy walczysz, nie 
patrz w oczy wroga, ale skup 
się na Jezusie. Po raz 
pierwszy usłyszałem o tym od 
Neala Lozano w jego książce 
„Modlitwa Uwielbienia”. Czy 
zauważyliście, że Mojżesz, 
który jest symbolicznie 
sumieniem ludu Izraela, modli 
się do Boga w miejscu 
odosobnionym, w którym 
krzyczący wrogowie nie mogą 
dosięgnąć Jego uszu. 
Powodem, dla którego 
koncentrujemy się na Jezusie, 
naszym Zbawicielu, jest to, że 
kiedy stajecie w obliczu walki 
duchowej, pokusa polega na  

tym, aby skupić się na 
własnych rozwiązaniach 
swoich problemów, co w 
zasadzie sprawia, że nie 
słyszycie tego, co Jezus chce 
wam powiedzieć. Próbujesz 
rozwiązać problem, którego 
tak naprawdę nie możesz 
rozwiązać sam, więc 
zasadniczo stajesz na drodze 
Jezusowi i stajesz się 
przeszkodą w Jego przyjściu, 
by cię uratować. Musisz robić 
w życiu co możesz, jak 
Joshua, ale przede wszystkim 
musisz się modlić i 
wychwalać Ojca, a więc 
pozwól mu robić to, czego ty 
nie możesz. Jak widać w 
pierwszym czytaniu, 
przewaga lub zwycięstwo tak 
naprawdę nie zależy od 
Jozuego, tj. od ludzkiej broni 
użytej w bitwie duchowej; ale 
zależy od wytrwałych modlitw 
Mojżesza, czyli od naszej 
wiary w Boga. 

(O.G.) 
 
 
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 /4x 
Tylko Jezus jest Panem 
Jezus jest Panem 
On jest Panem ziemi tej. 
 
Wznoszę Alleluja  w 
obecności nieprzyjaciół mych 
Wznoszę Alleluja, uciszę tym 
niewiary krzyk  
Wznoszę Alleluja, ta melodia 
moją bronią jest  
Wznoszę Alleluja, niebo 
walczy zamiast mnie  
 
Ref: Śpiewam tę pieśń, kiedy 
dookoła sztorm  
Głośniej i groźniej niech 
uwielbienia zabrzmi ton 
Z prochów nadzieja powstaje 
znów  
Śmierć pokonana, na wieki 
żyje Król! 
 
Wznoszę Alleluja, kiedy 
trudnych pytań tyle wciąż 
Wznoszę Alleluja, zobaczę, jak 
ucieka mrok  
Wznoszę Alleluja, wszystko 
we mnie wielbi Cię Wznoszę 
Alleluja, strach już nie 
zatrzyma mnie  
 
Ref: Śpiewam tę pieśń… 
 
Bridge): 
Śpiewam jeszcze głośniej x4 
Śpiewam jeszcze głośniej 

W obecności nieprzyjaciół 
mych 
Śpiewam jeszcze głośniej 
Uciszę tym niewiary krzyk 
Śpiewam jeszcze głośniej   
Ta melodia moją bronią jest 
Śpiewam jeszcze głośniej 
Niebo walczy zamiast mnie  
 
Ref: Śpiewam tę pieśń… 
 
Twoim jestem  
1.Oto ja, Klęczę kolejny raz 
Poddaję, co mam  
Wszystko, co mam 
 
2 Odnajdź mnie 
Panie, przyciągnij mnie Tak 
blisko chcę być Przy Tobie 
chcę być 
Twoim jestem 
 
3. Obmyj mnie 
W łasce i prawdzie Twej Tak 
bardzo chcę żyć 
W Twej pełni chcę żyć 
 
4. Słyszysz mnie 
Gdy wpadam w objęcia Twe 
Teraz mów Ty 
Mów do mnie Ty 
 
Ref: Twoim jestem 
Twoim jestem 
Chcę lepiej Ciebie znać 
Chcę lepiej Ciebie znać 
 
Bridge: Jak gwałtowny wiatr 
We mnie wiej Ty sam Niech 
dzieje się 
To, czego chcesz, Panie 
Jak potężny sztorm Porusz 
duszę mą 
Niech dzieje się 
To, czego chcesz, Panie 
 
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 
 
Nasz Bóg  
Wodę zamieniłeś w wino 
Ślepi przy Tobie znów widzą, 
któż jest jak Ty? Tylko Ty? 
Blaskiem rozświetlasz 
ciemności 
Człowiek powstaje z 
marności, któż jest jak Ty? 
Tylko Ty? 
 
Ref: Nasz Bóg jest wielki, 
nasz Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z 
Tobą. 
Nasz Bóg uzdrawia, jest 
wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 
 
Blaskiem rozświetlasz 
ciemności. 
Człowiek powstaje z 
marności, któż jest jak Ty? 
Tylko Ty? 
 
Ref: Nasz Bóg jest wielki... 
 
Jeśli nasz Bóg jest przy nas 
już nic nas nie zatrzyma! 
Jeśli nasz Bóg jest z nami, 
któż jest przeciwko nam? /x2 
Któż jest przeciwko nam? 
 
Ref: Nasz Bóg jest wielki... 
 

(BS) 



 


