
 

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

(Syr 35, 12-14. 16-18) 
Modlitwa biednego 
przeniknie obłoki 
 
Czytanie z Księgi 
Syracydesa. 
 
Pan jest Sędzią, który nie ma 
względu na osoby. Nie będzie 
miał On względu na osobę 
przeciw biednemu, owszem, 
wysłucha prośby 
pokrzywdzonego. Nie 
lekceważy błagania sieroty i 
wdowy, kiedy się skarży. Kto 
służy Bogu, z upodobaniem 
będzie przyjęty, a błaganie 
jego dosięgnie obłoków. 
Modlitwa biednego 
przeniknie obłoki i nie 
ustanie, aż dojdzie do celu. 
Nie odstąpi, aż wejrzy 
Najwyższy i ujmie się za 
sprawiedliwymi, i wyda 
słuszny wyrok. 
 
Oto słowo Boże. 
 

Refren : Biedak zawołał i 
Pan go wysłuchał. 
 

 
(2 Tm 4, 6-9. 16-18) 
Ufność Pawła po życiu 
poświęconym Bogu 
 
Czytanie z Drugiego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
celnik. Faryzeusz stanął i tak 
się w duszy modlił: „Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak 
inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten 
celnik. Poszczę dwa razy w 
tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. 
Natomiast celnik stał z daleka i 
nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi i 
mówił: „Boże, miej litość dla 
mnie, grzesznika”. 
Powiadam wam: Ten odszedł do 
domu usprawiedliwiony, nie 
tamten. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a 
kto się uniża, będzie 
wywyższony». 
 
 
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  2 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 

 
Msze specjalne: 1 listop.: 
Msza za wszystkich świętych, 
godz. 18.00 w Najświętszym 
Sercu. 2 listopada: Msza za 
wszystkich wiernych zmarła 
o godz. 9.30 w Najświętszym 
Sercu. 

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) 

Najdroższy: 
Krew moja już ma być wylana 
na ofiarę, a chwila mojej 
rozłąki nadeszła. W dobrych 
zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiary 
ustrzegłem. Na ostatek 
odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w 
owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, 
którzy umiłowali pojawienie 
się Jego. 
Pospiesz się, by przybyć do 
mnie szybko. W pierwszej 
mojej obronie nikt przy mnie 
nie stanął, ale mię wszyscy 
opuścili: niech im to nie 
będzie policzone. Natomiast 
Pan stanął przy mnie i 
wzmocnił mię, żeby się 
przeze mnie dopełniło 
głoszenie Ewangelii i żeby 
wszystkie narody je 
posłyszały; wyrwany też 
zostałem z paszczy lwa. 
na wieki wieków. 
Amen.Wyrwie mię Pan od 

 wszelkiego złego czynu i 
wybawi mię, przyjmując do 
swego królestwa 
niebieskiego; Jemu chwała  
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
W Chrystusie Bóg pojednał 
świat ze sobą, 
nam zaś przekazał słowo 
jednania. 

 
(Łk 18, 9-14) 
Wysłuchana modlitwa 
skruszonego grzesznika 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Jezus powiedział do 
niektórych, co ufali sobie, że 
są sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypowieść: 
«Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz, a drugi  

                Taca (20/10/19’) 
Polska: £ 209 
Reszta Parafii: £ 125.80 
Total: 334.80 
Kolekcja misji: £60.36 total 
Dziękuję bardzo! (O.G) 
2. kolekcja : do budowania 
worków 27 października  

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

Ś piewaliśmy DZIĘKI MODLITWY WIECZÓR: 16 listopada, 
godz. 19.30, dziś wieczorem będziemy dziękować Bogu za 
wszystkie Jego błogosławieństwa, które otrzymaliśmy w 
ciągu roku. Chodź ze swoją rodziną! Herbaty i kawy!  
WSTĘP WOLNY! 

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/


 

  
Poprzez dzisiejszą 
przypowieść ewangeliczną 
Jezus nawołuje nas do 
prawdziwej pokory. 
Faryzeusz uważa, że jest 
wspaniały, ponieważ 
porównując się do innych 
ludzi, w tym obecnego w 
świątyni poborcy 
podatkowego, widzi tylko 
cudze wady, takie  jak: 
zdzierstwo, 
niesprawiedliwość, 
cudzołóstwo i innej. Zatem 
skupia się jedynie na 
słabościach i grzechach ludzi, 
ignorując dobroć, która jest 
obecna w każdym człowieku. 
Jednocześnie nie wspomina o 
żadnej dobrej rzeczy, którą on 
sam zrobił dla Boga lub innej 
osoby, z wyjątkiem płacenia 
dziesięciny za wszystko, co 
otrzymuje i przestrzegania 
zasad; tak jakby mógł kupić 
łaskę Boga za pieniądze i 
postępowanie zgodne z literą 
prawa. Faryzeusz nie zadaje 
sobie pytań: „co zrobiłem dla 
dobra mojej relacji z 
Bogiem?” „Czy 
podziękowałem Bogu i 
wielbiłem Go za jego 
błogosławieństwo dla mnie?” 
„Czy z czystej miłości 
poświęciłem się Bogu lub 
Jego ukochanym dzieciom?” 
Oczywiście on nie zadawał 
powyższych pytań, ponieważ 
tak naprawdę nigdy nie 
wierzył w Boga jako 
kochającego i miłosiernego 
Ojca. Widział Go raczej jako 
sędziego lub Kogoś bardzo 
odległego. I tu, dzięki 
postawie faryzeusza, Jezus 
przedstawia nam psychologię 
dumy. Niestety w ten sam 
sposób myślą niektórzy 
chrześcijanie: „jestem dobry, 
bo nikogo nie skrzywdziłem,  

nie złamałem zasad, nie 
cudzołożyłem itd., więc nie 
mam za co przepraszać”. 
Jednocześnie nie dbają oni o 
tych, których Bóg kocha, więc 
tak naprawdę nie są w 
porządku. I Tu pojawia się 
ważne pytanie: „Czy wierzysz 
w Boga, który jest 
miłosiernym, kochającym 
rodzicem, który wzywa cię 
jako Swego umiłowanego 
syna lub córkę; i czy wierzysz, 
że poprzez ciebie chce On 
okazać swoją miłość bliźnim, 
którzy także (podobnie jak ty) 
są Jego umiłowanymi 
dziećmi? Gdybyś tak zadał 
sobie podobne pytania i 
ocenił siebie i swoje działania 
inaczej, z punktu widzenia 
Boga, a nie z własnego… Czy 
wciąż byłbyś z siebie taki 
dumny? Zauważ, że faryzeusz 
nie zwraca się do Boga 
bezpośrednio, tak jak 
powinno się to czynić w 
modlitwie, ale mówi do 
samego siebie. Tym samym 
sam sobie staje się bogiem. 
Wszyscy mamy tendencję do 
postrzegania rzeczy i nas 
samych tylko z własnego 
punktu widzenia, zamiast 
prosić Ducha Świętego, aby 
objawił nam, kim naprawdę 
jest Bóg. Mając bardziej 
pokorne podejście do 
modlitwy, i z pomocą Ducha 
Świętego, dostajemy 
możliwość zbudowania 
osobistej relacji z Ojcem. 
 
Z drugiej strony wydaje się, 
że poborca podatków zna 
Boga lepiej, że zasmakował 
miłosiernej miłości Ojca i 
postrzega samego siebie się 
w świetle Bożej dobroci, 
miłości i miłosierdzia. 
Dlatego też ośmiela się 
modlić bezpośrednio do 
samego Boga. Tu zaczyna się  

prawdziwa pokora; poprzez 
uznanie Bożej dobroci, 
miłości i miłosierdzia oraz 
postawienie siebie i swoich 
działań w tym świetle. Im 
bardziej postrzegasz Boga 
jako swego kochającego i 
miłosiernego Ojca, tym lepiej 
poznajesz siebie, z coraz 
głębszym rozeznaniem, że 
tylko Bogu należy się wszelka 
cześć i uwielbienie. Czy 
pamiętacie, kiedy Piotr i jego 
towarzysze uświadomili sobie 
wielka dobroć Boga w Jezusie 
podczas pierwszego 
cudownego połowu ryb? Piotr 
rzucił się wtedy Jezusowi do 
stóp i powiedział: „Odejdź ode 
mnie, Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny” (Łk 5, 8). 
Bóg patrzy na pokornych i 
pochyla się ku nim (por. Ps 
138, 6; 113, 6). 
 
Doświadczamy także łaski 
Bożej, kiedy cierpimy z 
pokorą i cierpliwie znosimy 
trudności. Św. Paweł w liście 
do Koryntian zachęca 
wszystkich pokornych tymi 
słowami: „Wystarczy ci mojej 
łaski. Moc bowiem w słabości 
się doskonali”  (Kor 12, 9) 
 
Święty Jan Chrzciciel jest dla 
mnie kolejnym doskonałym 
przykładem człowieka 
pokornego, ponieważ nie 
szukał on aprobaty u ludzi, i 
chociaż nosił szorstką 
wielbłądzią skórę, mieszkał 
na pustyni i miał wielu 
wyznawców, to w jego sercu 
mieszkał największy skarb – 
Duch Święty. Kiedy więc 
Jezus pojawił się publicznie, 
zainspirowany Duchem 
Świętym Jan pokornie cofnął 
się i ustąpił miejsca Jezusowi, 
mówiąc: „Potrzeba, by On 
wzrastał, a ja się umniejszał” 
(J 3, 30). 

Tak więc szacunek, miłość i 
podziw dla Jezusa wzrastały 
wśród ludzi, ale On się tym 
nie przejmował. Dla Niego 
najważniejszy był plan i wola 
Ojca. Ukorzył się, umył nogi 
swoim uczniom, przyjął 
kielich cierpienia w Ogrodzie 
Getsemane, a następnie 
pozwolił, aby potraktowano 
Go jako ostatniego z całej 
ludzkości. Na końcu zaś 
przyjął upokarzającą śmierć 
na krzyżu. 
To jednak nie koniec, 
ponieważ Jezus obiecuje, że 
„… kto się poniża, będzie 
wywyższony.” (Mt 23:12), tak 
samo jak On został 
wywyższony przez Ojca, który 
wskrzesił go z martwych i 
wyniósł wysoko ponad 
wszystkie Niebiosa. 
 
Więc jeśli chcesz być 
naprawdę pokorny, a nie tylko 
nieśmiały, najpierw spróbuj 
dowiedzieć się jak bardzo Bóg 
cię kocha; i zanurzony w Jego 
miłości i miłosierdziu, spójrz 
na siebie i swoje życie Jego 
oczami - wtedy naprawdę 
staniesz się pokorny. 

 
(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. 
 
 
 

Raduje się dusza ma  wielbi 
Pana swego 
Będę Ci śpiewał z całej siły 
Sławić Cię będę za Twe dzieła 
Będę Ci śpiewał z całej siły 
Błogosławić będę Twoje imię 
Jest miłosierny Pan zastępów 
Moc Jego ramienia nad swym 
ludem 
Pan mój zbawca. 
 
 
Oto stoję u drzwi i kołaczę 
Oto stoję u drzwi i kołaczę 
Jeśli kto posłyszy mój głos i 
drzwi otworzy 
Wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał 
A on ze mną 
 
 
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 
 
 
Jezus Chrystus moim 
Panem jest, 
Alleluja. x2 
On kocha mnie, 
On kocha mnie, 
Alleluja. x2 
 

 
(BS) 



 


