
 

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

(2 Mch 7,1-2.9-14) 
Wiara braci męczenników w 
zmartwychwstanie 
 
Czytanie z Drugiej Księgi 
Machabejskiej. 
Zdarzyło się, że siedmiu braci 
razem z matką zostało 
schwytanych. Bito ich biczami i 
rzemieniami, gdyż król chciał 
ich zmusić, aby skosztowali 
wieprzowiny zakazanej przez 
Prawo. Jeden z nich, 
przemawiając w imieniu 
wszystkich, tak powiedział: ”O 
co pragniesz zapytać i czego 
dowiedzieć się od nas? 
Jesteśmy bowiem gotowi raczej 
zginąć, aniżeli przekroczyć 
ojczyste prawa”. 
Drugi zaś brat, w chwili gdy 
oddawał ostatnie tchnienie, 
powiedział: ”Ty zbrodniarzu, 
odbierasz nam to obecne życie. 
Król świata jednak nas, którzy 
umieramy za Jego prawa, 
wskrzesi i ożywi do życia 
wiecznego”. 
Po nim był męczony trzeci. Na 
żądanie natychmiast wysunął 
język, a ręce wyciągnął bez 
obawy i mężnie powiedział: ”Z 
nieba je otrzymałem, ale dla 
Jego praw nimi gardzę, a 
spodziewam się, że od Niego 
ponownie je otrzymam”. Nawet 
sam król i całe jego otoczenie 
zdumiewało się odwagą 
młodzieńca, jak za nic miał 
cierpienia. 
Gdy ten już zakończył życie, 
takim samym katuszom 
poddano czwartego. Konając, 
tak powiedział: ”Lepiej jest  

 

 
nie ma zmartwychwstania, i 
zagadnęli Go w ten sposób: 
”Nauczycielu, Mojżesz tak nam 
przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, 
który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie wdowę i 
niech wzbudzi potomstwo swemu 
bratu«. Otóż było siedmiu braci. 
Pierwszy wziął żonę i umarł 
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a 
potem trzeci, i tak wszyscy 
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W 
końcu umarła ta kobieta. Przy 
zmartwychwstaniu więc którego z 
nich będzie żoną? Wszyscy 
siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. 
Jezus im odpowiedział: ”Dzieci 
tego świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są 
za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z 
martwych, ani się żenić nie będą, 
ani za mąż wychodzić. Już bowiem 
umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, 
będąc uczestnikami 
zmartwychwstania. A że umarli 
zmartwychwstają, to i Mojżesz 
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o 
krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem 
Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją”. 
 
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. 
 

B iuletyn: dostępny na 
stronie internetowej parafii! 
 
 

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 w naszej 
parafii: Biskup Hugh, nasz 
główny pastor, odwiedzi 
wydarzenia parafialne w 
dniach 9/10 listopada w 
ramach swoich 
obowiązkowych obowiązków 
miłości i troski jako biskupa, 
więc nie ma żadnego 
szczególnego powodu, ale 
jedynie wizyta duszpasterska 
. Powitajcie go po mszy w 
hali! Jest jednym z 
dzisiejszych apostołów i nie 
może się doczekać, aby was 
wszystkich zobaczyć! 

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) 

nam, którzy giniemy z ludzkich 
rąk, a którzy w Bogu pokładamy 
nadzieję, że znowu przez Niego 
będziemy wskrzeszeni. Dla 
ciebie bowiem nie ma 
wskrzeszenia do życia”. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren : :Gdy 
zmartwychwstanę, będę 
widział Boga. 

  
(2 Tes 2,16-3,5) 
Trwać w dobrych czynach i 
szerzyć Ewangelię 
 
Czytanie z Drugiego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan. 
 
Bracia: 
Sam Pan nasz Jezus Chrystus i 
Bóg, Ojciec nasz, który nas 
umiłował i przez łaskę udzielił 
nam niekończącego się 
pocieszenia i dobrej nadziei, 
niech pocieszy serca wasze i 
niech utwierdzi we wszelkim 
czynie i dobrej mowie. 
Poza tym, bracia, módlcie się za  

nas, aby słowo Pańskie 
rozszerzało się i rozsławiało, 
podobnie jak to jest pośród was, 
abyśmy byli wybawieni od ludzi 
przewrotnych i złych, albowiem 
nie wszyscy mają wiarę. Wierny 
jest Pan, który umocni was i 
ustrzeże od złego. Co do was, 
ufamy w Panu, że to, co 
nakazujemy, czynicie i będziecie 
czynić. Niechaj Pan skieruje 
serca wasze ku miłości Bożej i 
cierpliwości Chrystusowej. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Jezus Chrystus jest 
Pierworodnym umarłych, 
Jemu chwała i moc na wieki 
wieków. 

 
( Łk 20,27-38) 
Uduchowione życie 
zmartwychwstałych 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
Podeszło do Jezusa kilku 
saduceuszów, którzy twierdzą, 
że  

                Taca (03/11//19’) 
Polska: £ 112.62 
Reszta Parafii: £ 147.31 
Total: 259.93 
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 pierwsze czytanie, 
poruszające temat siedmiu 
żydowskich braci, jest 
naprawdę inspirujące. 
Młodzieńcy ci są bowiem 
wspaniałymi przykładami 
bezkompromisowego oddania 
i miłości do niebiańskiego 
Ojca podczas próby. Kontekst 
tej historii jest następujący: 
pogański król Antioch 
Epifanes atakuje Izrael i 
zmusza Izraelitów do łamania 
ich Prawa. Siedmiu braci 
odważnie staje przed złym 
królem i ich oprawcami, 
którzy próbują zmusić ich do 
jedzenia wieprzowiny, co jest 
zabronione przez Prawo. Są 
oni tak oddani Bogu, a ich 
serca wypełnione Jego 
miłością, Jego odwagą i Jego 
siłą, że nie chcą łamać 
Prawa. Ci młodzi mężczyźni 
całkowicie skupiają wzrok na 
kochającym Bogu i Jego 
obietnicy zmartwychwstania. 
Ich duchowe oczy są 
utkwione w tej ważniejszej 
rzeczywistości życia i to 
zmienia ich myślenie. W 
obliczu śmierci wyznają, że 
lepiej jest umrzeć i być 
wezwanym do wiecznego 
szczęścia niż łamać Prawo i 
być skazanym na wieczną 
śmierć. 
 
Uważam, że bardzo ważne 
jest, aby pamiętać, jak 
pozytywnie wpływa na twoje 
myślenie i decyzje fakt, że 
jesteś całkowicie oddany 
przyjaźni z Bogiem. Wtedy 
widzisz swoje relacje z ludźmi 
oczami Boga i koncentrujesz 
się w 100% na Jego 
obietnicach, w tym na 
zmartwychwstaniu, a nie 
tylko na codziennych  

problemach i wyzwaniach 
życiowych. Listopad, podczas 
którego modlimy się 
szczególnie za tych, którzy 
zmarli, przypomina nam o 
skierowaniu naszej uwagi z 
powrotem do rzeczywistości 
niebiańskiej. 
 
Nie przyzwyczajaj się do 
nawyku koncentrowania się 
tylko na rzeczach ziemskich, 
na tym co inni ludzie myślą o 
twoich słowach i czynach. 
Raczej miej obsesję na 
punkcie tego, co myśli o tobie 
Bóg – niebiański Ojciec, a 
wtedy przestaniesz się bronić. 
Pozwól mu bronić twojej 
sprawy. Nie skupiaj się 
zbytnio na poszukiwaniu 
przyjemności tego życia, gdyż 
w rezultacie zapomnisz i 
przestaniesz dbać o 
zbawienie swojej duszy. Skup 
się raczej na budowaniu 
twoich duchowych relacji z 
Bogiem i z ludźmi 
kochającymi Boga. Musisz 
zawsze żyć ze świadomością 
powrotu Chrystusa, aby twoje 
serce było zawsze gotowe Go 
przyjąć, gdy tylko On powróci. 
 
Chodzenie do Kościoła jest 
żywym przypomnieniem o 
istnieniu ważniejszej 
rzeczywistości życia i 
bezwarunkowej miłości Boga 
Ojca. Wiele osób przychodzi 
do kościoła tylko na chrzest, 
przed ślubem lub na 
przygotowanie sakramentalne 
swoich dzieci, a gdy tylko 
otrzymają to, czego chcą, 
znikają… Myślą, że nie mają 
czasu na kościół, ponieważ 
muszą skupić się na troskach 
i troskach swojego życia, nie 
ufając tak naprawdę 
miłosiernej opatrzności 
naszego niebiańskiego Ojca.  

Niestety następnym razem 
wrócą do kościoła w trumnie, 
kiedy odprawiany będzie ich 
pogrzeb! 
 
Kolejną rzeczą, która realnie 
może sprawić, że staniesz się 
duchowo ślepy i zapomnisz o 
najważniejszej rzeczywistości 
życia, są media. Telewizja i 
radio pełne są wiadomości, z 
których większość tak 
naprawdę nie wpływa na 
twoje życie, niektóre 
wpływają tylko tymczasowo, 
ale co ważne: żadne z nich nie 
mówią one o związku twojego 
codziennego życia z życiem 
wiecznym. Wielu z nas spędza 
dużo czasu przed 
telewizorem, oglądając puste 
programy, z których 
większość nie ma nic 
wspólnego z najważniejszą 
historią twojego życia, 
mówiącą o Bogu, który ocalił 
cię z niewoli grzechu. Media 
nie mówią, że możesz żyć jak 
dziecko Boże w bliskiej 
przyjaźni z Ojcem, który ma 
misję dla ciebie. TO JEST 
prawdziwa historia życia i TO 
właśnie dlatego tak ważne 
jest regularne czytanie Biblii i 
nauczanie Kościoła. Dlatego 
musicie przychodzić do 
Kościoła tak często, jak to 
możliwe; żeby usłyszeć głos 
waszego Ojca przez Jezusa. 
Jeśli nie możesz przyjść do 
Kościoła, czytaj Biblię w 
domu i słuchaj głosu Ojca 
Niebieskiego w domu. 
Uwielbia mówić do ciebie, 
jest twoim Ojcem, a nie tylko 
odległym bóstwem. Na 
YouTube jest też wiele 
dobrych filmów i opowieści, 
które inspirują i skupiają 
uwagę na Bogu i Jego 
rzeczywistości, nawet w 
postaci chrześcijańskich 

kreskówek, które możesz 
pokazać swoim dzieciom. 
 
Zbliżając się do końca roku 
Kościoła, który symbolizuje 
koniec historii zbawienia, 
cofnijmy się do ostatecznego 
celu naszej życiowej podróży, 
do spraw Niebios, do 
wiecznego szczęścia z Ojcem, 
Synem i Świętym Duchem. 
Myśl i podejmuj decyzje w 
kategoriach tego właśnie 
ostatecznego celu życia. 
 

 
 

(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 
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. 
 

Ref: Chlebie najcichszy, 
otul mnie swym milczeniem, 
Ukryj mnie w swojej bieli, 
wchłoń moją ciemność 
 
I. Przemień mnie w siebie, 
Bym jak Ty stał się chlebem 
/x2 
Pobłogosław mnie połam, 
Rozdaj łaknącym braciom /x2 
 
II. A ułomki chleba, które 
zostają /x2 
Rozdaj tym, którzy nie wierzą 
w swój głód /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 
 
Jesteś Królem, 
Jesteś Królem, 
Królem jest Bóg. x2 
 
Podnieśmy wszyscy nasze 
serca, 
podnieśmy wszyscy nasze 
dłonie, 
stawajmy przed obliczem 
Pana 
wielbiąc Go. x2 
 
Nasz Bóg jest potężny  w 
mocy swej 
Króluje nad nami i 
Z nieba rządzi w mocy 
Miłości, mądrości swej 

 
 

(BS) 



 


