
 

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

(Mdr 11, 22–12, 2) 
Bóg miłuje całe stworzenie 
 
Czytanie z Księgi Mądrości. 
 
Panie, świat cały przy Tobie 
jak ziarnko na szali, kropla 
rosy porannej, co spadła na 
ziemię. Nad wszystkim masz 
litość, bo wszystko w Twej 
mocy, i oczy zamykasz na 
grzechy ludzi, by się 
nawrócili. Miłujesz bowiem 
wszystkie stworzenia, niczym 
się nie brzydzisz, co 
uczyniłeś, bo gdybyś miał 
coś w nienawiści, nie byłbyś 
tego uczynił. 
Jakżeby coś trwać mogło, 
gdybyś Ty nie powołał do 
bytu? Jak by się zachowało, 
czego byś nie wezwał? 
Oszczędzasz wszystko, bo to 
wszystko Twoje, Panie, 
miłośniku życia. 
Bo we wszystkim jest Twoje 
nieśmiertelne tchnienie. 
Dlatego nieznacznie karzesz 
upadających i strofujesz, 
przypominając, w czym 
grzeszą, by wyzbywszy się 
złości, w Ciebie, Panie, 
uwierzyli. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
 
Refren : Będę Cię wielbił, 
Boże mój i Królu. 
 
 

 

 
 
 
 
ujrzeć, tamtędy bowiem miał 
przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na to 
miejsce, spojrzał w górę i rzekł 
do niego: «Zacheuszu, zejdź 
prędko, albowiem dziś muszę 
się zatrzymać w twoim domu». 
Zeszedł więc z pośpiechem i 
przyjął Go rozradowany. A 
wszyscy widząc to szemrali: 
«Do grzesznika poszedł w 
gościnę». Lecz Zacheusz stanął 
i rzekł do Pana: «Panie, oto 
połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie». Na to Jezus rzekł 
do niego: «Dziś zbawienie stało 
się udziałem tego domu, gdyż i 
on jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawić to, co 
zginęło». 
 
 
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. 
 

M s za i uzdrowienie: 
katedra, 7 listopada, msza: 
18.00, nabożeństwo z 
uwielbieniem: 19:00-20:00 
 

B iuletyn: skorzystaj z 
Biuletynu na stronie 
internetowej parafii, abyśmy 
mogli zaoszczędzić papier i 
koszty drukowania oraz 
środowisko. Dziękuję Ci 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
 

M ieszkanie do wynajęcia 
na Eday Drive i Justice 
Street, porozmawiaj z ks. 
Gabor, patrz tablica 
ogłoszeń! 
 
W izyta biskupa: witajcie 
biskupa Hugh, naszego 
głównego pastora i jednego z 
dzisiejszych apostołów, 9 
listopada 

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 Tes 1, 11 –2, 2) 
Uświęcenie chrześcijan przynosi 
chwałę Chrystusowi 
 
Czytanie z Drugiego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan. 
 
Bracia: 
Modlimy się zawsze za was, aby 
Bóg nasz uczynił was godnymi 
swego wezwania, aby z mocą 
udoskonalił w was wszelkie 
pragnienie dobra oraz czyn 
płynący z wiary. Aby w was 
zostało uwielbione imię Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, a wy 
w Nim, za łaską Boga naszego i 
Pana Jezusa Chrystusa. W 
sprawie przyjścia Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, i naszego 
zgromadzenia wokół Niego 
prosimy was, bracia, abyście się 
nie dali zbyt łatwo zachwiać w 
waszym rozumieniu ani 
zastraszyć bądź przez ducha, 
bądź przez mowę, bądź przez 
list rzekomo od nas pochodzący, 
jakoby już nastawał dzień 
Pański. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Tak Bóg umiłował świat, że 
dał swojego Syna 
Jednorodzonego; 
każdy, kto w Niego wierzy, 
ma życie wieczne. 

 
(Łk 19, 1-10) 
Syn Człowieczy przyszedł 
szukać i zbawić to, co zginęło 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Jezus wszedł do Jerycha i 
przechodził przez miasto. A 
był tam pewien człowiek, 
imieniem Zacheusz, 
zwierzchnik celników i 
bardzo bogaty. Chciał on 
koniecznie zobaczyć Jezusa, 
kto to jest, ale nie mógł z 
powodu tłumu, gdyż był 
niskiego wzrostu. Pobiegł 
więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go  

                Taca (27/10/19’) 
Polska: £ 141.70 
Reszta Parafii: £ 109.54 
Total: 2517.24 
Kolekcja budynków: £108.74 
Dziękuję bardzo! (O.G) 
 

 
W IECZÓR DZIĘKCZYNIENIA:  16 listopada , godz. 19.30  
Tego wieczoru będziemy śpiewać i dziękować Bogu za 
wszystkie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy w ciągu 
roku. Przyjdź z rodziną! Herbata & kawa po!  
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/


 

  
Dzisiejsze czytania są po 
prostu fantastyczne! 
Przypominają mi one o 
niewyobrażalnej wręcz 
miłości Boga – Naszego 
Niebiańskiego Ojca. 
 
Księga Mądrości przypomina 
nam, jak mali jesteśmy w 
obecności Wszechmogącego 
Ojca, który stworzył cały 
wszechświat. I jakże jesteśmy 
ważni i kochani przez Ojca, 
który oddał za nas swoje 
życie poprzez śmierć Jezusa 
na krzyżu. O kocha każde, 
nawet najmniejsze życie, 
które stworzył. Mamy 
hojnego, potężnego i 
miłosiernie kochającego Ojca. 
Jest On tak cierpliwy, że krok 
po kroku, na miarę naszych 
indywidualnych zdolności, 
koryguje nas, abyśmy mogli 
powrócić, zaufać Mu i kochać 
Go. 
 
Psalmista śpiewa o tym, jak 
wierny i pelen milosci jest 
nasz Niebiański Ojciec dla 
każdego z nas, Jego 
maleńkich stworzeń. On, jako 
oddany Rodzic, wspiera cię 
gdy upadniesz, i podnosi cię 
gdy się uniżysz. Dlatego 
zawsze powinien być twoim 
pierwszym priorytetem! 
Dlatego zawsze powinieneś 
szukać najpierw Boga, żeby 
poznać Go, kochać, chwalić i 
dziękować Mu. 
 
W drugim czytaniu Św. Paweł 
mówi, że twoje pragnienie 
dobroci i miłości powinno 
wynikać nie tylko ze 
skłonności do przedstawiania 
dobrego wizerunku siebie 
przed innymi, ale przede 
wszystkim z twojej wiary, że 

Bóg chce uczynić cię dobra i 
kochająca osoba, taka jak On 
sam. Jedynie On może uczynić 
cię naprawdę dobrym i 
kochającym, ponieważ tylko 
On sam jest jedynym źródłem 
rzeczywistej i prawdziwej 
dobroci i miłości. Wypełniony 
dobrocią i miłością Boga, 
musisz przemieniać je w 
dobre I pełne miłości 
działanie oraz słowa. 
Natchnienie od Boga (a nie 
tylko motywacja własna), 
dobroć i miłość do innych, 
wydobędą to co najlepsze z 
tych, którzy są w duchowych 
ciemnościach lub okowach 
grzechu. 
 
To właśnie widzimy w 
dzisiejszej Ewangelii. Jezus 
wydobywa to co najlepsze z 
Zacheusza – oszusta I 
grzesznika. W jaki sposób? 
Przede wszystkim mówi do 
Zacheusza po imieniu. 
Narodowa gwiazda, sławny i 
podziwiany nauczyciel, 
prorok, cudotwórca zna twoje 
imię! Łał! Jesteś dla niego 
ważny! Bóg Izraela zna cię po 
imieniu! Innymi słowy, każdy 
z was jest na tyle ważny dla 
Boga, że Ten zna Was po 
imieniu! A jeśli to nie 
wystarczy, to chce On przyjść 
i odwiedzić cię w twoim 
domu. Jesteś wystarczająco 
cenny w Jego oczach, aby 
wszedł do twojego domu i 
spędził z tobą czas. Jezus 
mówi Zacheuszowi: “dziś 
muszę zatrzymać się w twoim 
domu”; nie tylko wpaść na 
chwile, ale zostać na resztę 
dnia. Ostatnio byłem bardzo 
szczęśliwy, kiedy mój 
najlepszy przyjaciel 
powiedział mi, że chciałby 
przyjechać i zostać w moim 
domu kilka godzin, poniewaz 
potrzebowal wyciszenia.  

Naprawdę nie mogłem się 
doczekać tej wizyty i cały mój 
dzień wypełniony był 
radością. Mam nadzieję, że ta 
wizyta się powtórzy! 
 
Jest również kolejna bardzo 
ważna rzecz, która dzieje się 
w tej historii. Jezus, okazując 
szacunek i zainteresowanie 
Zacheuszem, zaczyna 
wydobywać z niego to co 
najlepsze. Jezus go nie 
osądza, chociaż mógłby…, 
tylko zwyczajnie go szanuje i 
mówi Mu, że jest godny, aby 
go odwiedzić. To maleńkie 
stworzenie w tym ogromnym 
wszechświecie, ten dosłownie 
mały człowiek, jest godny, 
wciąż jest cenny, chociaż na 
to nie zasługuje. Zacheusz 
rozumie najważniejsze 
przesłanie naszego 
kochającego Ojca, i głęboko 
poruszony w swoim sercu jest 
po prostu przeszczęśliwy. 
Znalazł to, czego zawsze 
szukał - bezwarunkowa 
miłość, a nie pieniądze! 
Zacheusz uwalnia się od 
przywiązania do chciwości, 
kłamstw i oszukiwania. Dzięki 
bezwarunkowej miłości 
Jezusa doświadcza tego, co 
najważniejsze w życiu! 
Dlatego jest teraz gotów 
bezwarunkowo oddać tę 
miłość, przez co nagle staje 
się podobny do Jezusa, 
najhojniejszego dawcy: 
„połowę mego majątku daję 
ubogim…” – tak mówi. Wow, 
co za nawrócenie! Jakże 
potężna jest Boża miłość! Kto 
z was byłby aż tak hojny? 
 
Dla mnie osobiście to 
naprawdę interesujące, że ta 
historia pojawia się w 
Ewangelii akurat w tym 
czasie. Ostatnio  

wiele razy słyszałem w swoim 
sercu głos Ducha Świętego, 
który mówił mi: nie osądzaj 
innych, po prostu kochaj ich 
jak Ojciec. Tylko wtedy 
wydobędziesz z nich to co 
najlepsze! Dziękuję Ci Ojcze 
za potwierdzenie tego 
przesłania i za płynąca z 
Ewangelii zachętę dla nas 
wszystkich do czynienia tego 
samego. 

 
(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. 
 
 
 

Gdy Boży Duch wypełnia 
mnie, 
jak Dawid śpiewać chcę. x2 
Jak Dawid, jak Dawid, 
jak Dawid śpiewać chcę. x2 
 
2. Gdy Boży Duch wypełnia 
mnie, -jak Dawid klaskać 
chcę… 
 
3. Gdy Boży Duch wypełnia 
mnie, -jak Dawid wielbić 
chcę… 
 
4. Gdy Boży Duch wypełnia 
mnie, -jak Dawid skakać 
chcę… 
 
 
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 
 
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, 
jesteś światłem mym. 
Moje życie, Panie, ofiaruję Ci! 
/x2 
 
 
Kiedyś wino i chleb 
Teraz Ciało i Krew 
Możesz wierzyć lub nie 
To naprawdę dzieje się 
 
Ciągle czekasz na cud 
Niespokojny twój duch 
A ja przypomnę, że 
W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się 
 
 

Wypatrujesz co dnia 
Czekasz na jakiś znak 
A ja przypomnę, że 
W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się 
 
 
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 
3. Zamiast znów narzekać, 
będę Cię uwielbiał, 
Kiedy mam zły humor, będę 
wielbił Cię, 
Kiedy rano wstaję, będę Cię 
uwielbiał, 
Gdy wracam do domu będę 
wielbił Cię 
 
 
Idzie mój Pan, 
Idzie moj Pan, 
On teraz biegnie, by spotkać 
mnie. 
 
Mija góry, łąki, lasy, - by 
Komunii stał się cud. - On 
chce Chlebem nas nakarmić, 
- by nasycić życia głód. - 
 
Mija góry, łąki, lasy - by 
Komunii stał się cud. - On 
Krwią Swoją nas napełni, - W 
sercach naszych sprawi cud.   
 

(BS) 



 


