
 

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

(Ml 3,19-20.1) 
Sprawiedliwy sąd Boży 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Malachiasza. 
 
Oto nadchodzi dzień palący 
jak piec, a wszyscy pyszni i 
wszyscy wyrządzający 
krzywdę będą słomą, więc 
spali ich ten nadchodzący 
dzień, mówi Pan Zastępów, 
tak że nie pozostawi po nich 
ani korzenia, ani gałązki. 
A dla was, czczących moje 
imię, wzejdzie słońce 
sprawiedliwości i 
uzdrowienie w jego 
promieniach. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren : :Pan będzie sądził 
ludy sprawiedliwie

 
(2 Tes 3,7-12) 
Kto nie chce pracować, 
niech też nie je 
 
Czytanie z Drugiego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan. 
 
Bracia: 
Sami wiecie, jak należy nas 
naśladować, bo nie 
wzbudzaliśmy wśród was 
niepokoju ani u nikogo nie 
jedliśmy za darmo chleba, 
ale pracowaliśmy w trudzie i  

 

 
 Nie chodźcie za nimi. I nie 
trwóżcie się, gdy posłyszycie o 
wojnach i przewrotach. To 
najpierw musi się stać, ale nie 
zaraz nastąpi koniec”. 
Wtedy mówił do nich: ”Powstanie 
naród przeciw narodowi i 
królestwo przeciw królestwu. Będą 
silne trzęsienia ziemi, a miejscami 
głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim 
podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do 
synagog i do więzień oraz z 
powodu mojego imienia wlec was 
będą do królów i namiestników. 
Będzie to dla was sposobność do 
składania świadectwa. 
Postanówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. Ja 
bowiem dam wam wymowę i 
mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł 
oprzeć ani się sprzeciwić. 
A wydawać was będą nawet 
rodzice i bracia, krewni i 
przyjaciele i niektórych z was o 
śmierć przyprawią. I z powodu 
mojego imienia będziecie w 
nienawiści u wszystkich. Ale włos z 
głowy wam nie zginie. Przez swoją 
wytrwałość ocalicie wasze życie”. 
 
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! 
 

M sza z namaszczeniem 
chorych na uzdrowienie: u 
św. Piotra, 27 listopada , 
godz. 12.15 Dzisiaj Jezus 
uzdrawia! 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

S ugerowane przygotowanie 
adwentowe dla rodzin lub 
osób: znajdź czas na rodzinę i 
na przebywanie z Bogiem 
(jako priorytet), a następnie 
usiądź, wycisz się i zapal 
świeczkę. Poproś Ducha 
Świętego, aby otworzył twoje 
serce, byś mógł słuchać Boga 
przemawiającego do ciebie. 
Następnie przeczytaj Słowo 
Boże z dnia (odwiedź: 
https://www.paulus.org.pl/cz
ytania ). Posłuchaj, co Bóg 
próbuje ci powiedzieć przez 
to czytanie, i podziel się tym, 
co słyszysz. Na koniec 
podziękuj Bogu i odmów 
„Ojcze nasz”, trzymając się 
za ręce. 
 

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) 

zmęczeniu, we dnie i w nocy, 
aby dla nikogo z was nie być 
ciężarem. Nie jakobyśmy nie 
mieli do tego prawa, lecz po 
to, aby dać wam samych 
siebie za przykład do 
naśladowania. 
Albowiem gdy byliśmy u was, 
nakazywaliśmy wam tak: kto 
nie chce pracować, niech też 
nie je. Słyszymy bowiem, że 
niektórzy wśród was 
postępują wbrew porządkowi: 
wcale nie pracują, lecz 
zajmują się rzeczami 
niepotrzebnymi. 
Tym przeto nakazujemy i 
napominamy ich w Panu 
Jezusie Chrystusie, aby 
pracując ze spokojem, 
własny chleb jedli. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Nabierzcie ducha i 
podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze 
odkupienie. 

 
(Łk 21,5-19) 
Jezus zapowiada 
prześladowania swoich 
wyznawców 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
 
Gdy niektórzy mówili o 
świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi 
kamieniami i darami, Jezus 
powiedział: ”Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, 
nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był 
zwalony”. 
Zapytali Go: ”Nauczycielu, 
kiedy to nastąpi? I jaki 
będzie znak, gdy się to dziać 
zacznie?”. 
Jezus odpowiedział: 
”Strzeżcie się, żeby was nie 
zwiedziono. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem 
i będą mówić: »Ja jestem« 
oraz »nadszedł czas«.  

                Taca (10/11//19’) 
Polska: £ 149.50 
Reszta Parafii: £ 190.58 
Total: 340.08 
Dziękuję bardzo! (O.G) 
 

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

Prace wykonane w zeszłym tygodniu:  NOWA brama 
została przywrócona (520 £); Naprawiony dach garażowy 
(138 £), przeprowadzone kontrole BHP. 

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) 
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Zbliżamy się bardzo do końca 
roku Kościelnego, co 
symbolizuje koniec historii 
Zbawienia, naznaczonej 
powrotem Chrystusa jako 
Króla Wszechświata. Dlatego 
właśnie następną niedzielę, 
czyli ostatnią niedzielę tego 
roku Kościelnego, nazywamy 
uroczystością Chrystusa 
Króla. 
 
W Ewangelii Jezus 
przygotowuje nas na swoje 
przyjście, wskazując, że 
wszystko, co widoczne 
zostanie zniszczone i 
przemienione. Jezus 
przekazuje tę druzgocącą 
wiadomość swoim uczniom, 
którzy chwalą budynek 
kościoła za jego drogocenne 
dekoracje i piękno 
zewnętrzne. Podoba mi się, 
jak Jezus używa codziennych 
rozmów, aby przekazywać 
ważne przesłania. Mówi wam 
o tym, że nie powinniście 
zbytnio koncentrować się na 
dążeniu do tego, co miłe i 
piękne w oczach świata; jak 
posiadanie ładnego dużego 
domu, dobrego samochodu, 
noszenie pięknej odzieży lub 
za wszelka cenę czynienie 
siebie atrakcyjnym i dobrze 
wyglądającym. Te rzeczy są 
tylko względnie ważne, gdyż 
wszystkie te zewnętrzne 
rzeczywistości pewnego dnia 
zostaną zniszczone. 
Powinniście raczej patrzeć na 
istotę rzeczy i spraw, na 
serce ludzi i wasze własne. 
 
Ludzie są sercem budynku 
Kościoła. Mamy tworzyć 
piękno tego Kościoła. Nasze 
serca są drogocennymi 
kamieniami budującymi 
Kościół, ponieważ mieszka 
tam Duch Święty –  

najcenniejszy dar Ojca, który 
inspiruje nas wszystkich do 
budowania jedności i 
wspólnoty. Nic bowiem nie 
będzie mogło zniszczyć 
wspólnoty Kościoła, którą 
Duch Święty łączy razem: „… 
a bramy piekielne go nie 
przemogą” (Mt 16, 18, 
NRSVCE). Wspólnota 
kościelna i grupa kościelna to 
nie to samo. Członkowie 
grupy kościelnej nie znają się 
zbyt dobrze nawzajem, za to 
we wspólnocie kościelnej 
wszyscy się znają i budują 
ciepłe i serdeczne relacje, 
oparte na troskliwości i 
wzajemnym wspieraniu się. 
Obowiązkiem kapłana – czyli 
moim obowiązkiem - jest 
zachęcanie was do budowania 
takiej wspólnoty kościelnej 
m.in. poprzez parafialne 
wydarzenia towarzyskie, ale 
oczywiście nie mogę was 
zmusić, abyście przychodzili. 
Pamiętajcie, że w ostatni 
weekend biskup Hugh 
wskazał, że Kościół nie jest 
stacją benzynową, ale raczej 
przypomina pub, do którego 
ludzie przychodzą na posiłek 
-czyli Komunię Świętą; oraz w 
celach towarzyskich – żeby 
spędzić razem czas, poznać 
innych członków i łączyć się 
ze sobą. Jeśli więc kościół ma 
być niezniszczalną wspólnotą, 
to musi być budowany na 
prawdziwy obraz Boga, 
ponieważ Bóg jest Komunią. 
Prawdziwe piękno Kościoła 
nie jest tym, co widzisz 
oczami, ale tym, co 
odczuwasz sercem, kiedy 
wchodzisz do środka. To 
poczucie jedności i ciepła 
między tobą i innymi. To 
jednak nie pojawia się tak po 
prostu, nieoczekiwanie, 
wszyscy musimy nad tym 
popracować. 

W grupie kościelnej 
(chrześcijańskiej) ludzie nie 
starają się tworzyć ciepłej 
atmosfery, ponieważ 
przychodzą tylko, aby 
zobaczyć Jezusa, pomodlić się 
i przyjąć Komunię Świętą, a 
następnie wrócić do domu. 
Najczęściej nie ma więc 
żadnych relacji pomiędzy 
nimi, nie witają się nawzajem, 
a w miejscu gdzie przychodzą 
można wyczuć zimną 
atmosferę. Niestety 
większość parafii to grupy 
chrześcijańskie, a nie 
wspólnoty chrześcijańskie, 
ponieważ od dawna 
kultywowana tradycja 
gromadzi parafian tylko na 
Komunię Świętą. Ale Komunia 
Święta nie ma być jedynie 
duchową więzią między tobą 
a Jezusem, ale także 
widzialną rzeczywistością 
pomiędzy członkami Kościoła 
Jezusa. Jan mówi nam, jak 
możemy kochać Boga, 
którego nie widzimy, 
ignorując bliźniego, którego 
widzimy. Apostołowie mieli 
nie tylko duchową komunię z 
Chrystusem, ale także 
utworzyli duchową komunię 
między sobą i dzielili nie tylko 
swoje życie ale też wszystko 
co mieli (zob. Dz. 2, 44). 
Zatem Komunia Święta ma 
być czymś więcej niż tylko 
przyjmowaniem Ciała i Krwi 
Chrystusa i powrotem do 
domu bez zawracania sobie 
głowy innymi ludźmi w 
Kościele. Jesteśmy Ciałem 
Chrystusa, więc jak możecie 
myśleć, że jesteście w pełnej 
komunii z Chrystusem, skoro 
nie jesteście w komunii z Jego 
Ciałem - czyli wspólnotą 
kościelną? Przyjmowanie 
Komunii Świętej bez 
zwracania uwagi na 
wspólnotę kościelną jest jak 
powiedzenie Jezusowi: chcę  

być w komunii z Twoją Głową, 
ale nie przejmuję się resztą 
Twojego ciała. Czy widzisz 
sens? On kocha was nie tylko 
Swoją głową, ale całym 
Swoim ciałem. Poświęcił dla 
was nie tylko swoją głowę, 
ale całego siebie. Zatem z 
pewnością Chrystus chce, 
abyśmy byli w komunii nie 
tylko z Jego głową, ale także z 
resztą Jego ciała. 
 
Kiedy w życiu codziennym 
pojawiają się trudności, 
wtedy nie możecie liczyć na 
wsparcie członków grupy, 
ponieważ się nie znacie się i 
nie ma między wami 
głębokiego zaufania, nawet 
jeśli wszyscy jesteście 
chrześcijanami. Dlatego ci, 
którzy są tylko członkami 
grupy chrześcijańskiej, 
częściej doświadczają kryzysu 
wiary niż członkowie 
wspólnoty chrześcijańskiej. 
Jak opisano w Ewangelii, 
grupy i ich członkowie 
zostaną zdziesiątkowani w 
czasie prób, ponieważ nie ma 
nic, co mogłoby je skleić w 
całość, a stanie się to pod 
koniec czasów. W 
rzeczywistości dzieje się to 
już w trakcie prób 
sekularyzmu. Być może 
dlatego, że Kościół jest 
głównie grupą, a nie 
wspólnotą, dlatego 90 
procent katolików opuściło 
Kościół pod ciągłą burzą 
programów 
sekularystycznych i 
materializmu, a wielu z tych, 
którzy nadal są w kościele, 
zachowuje się tak, jakby byli 
tylko członkami grupy 
chrześcijańskiej. Wczesny 
Kościół przetrwał 
prześladowania tylko dlatego, 
że jego członkowie byli 
wspólnotą chrześcijańską i 
dzielili się ze sobą wszystkim. 

Ale Dobrą Nowiną jest to, że 
nigdy nie jest za późno, aby 
przekształcić grupę 
chrześcijańską we wspólnotę 
chrześcijańską, i dzieje się to 
już na małą skalę w wielu 
parafiach, w naszej również. 
Istnieją małe wspólnoty, 
które są otwarte na 
przyjmowanie innych; gdzie 
nawiązują się trwające całe 
życie wzajemne relacje w 
Chrystusie, w kontekście 
modlitwy, uwielbienia oraz 
wzajemnego wsparcia i 
dzielenia się, a wszystko to 
dzieje się pod 
przewodnictwem Ducha 
Świętego. Świątynie tych 
społeczności również mogą 
zostać zniszczone, ale ich 
wspólnota nie zostanie 
zniszczona na koniec czasów, 
ponieważ są oni sklejeni 
przez Ducha Świętego, więc 
ich wspólnota jest trwałą 
rzeczywistością, tak jak 
Komunia Święta.  

(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. 
 
 
1.Ofiaruję Tobie, Panie 
mój, całe życie me  
Cały jestem Twój, aż na wieki  
Oto moje serce, przecież 
wiesz 
Tyś miłością mą jedyną jest  
 
2.Ty w ofierze swojej Panie 
mój 
Cały dajesz się, cały jeteś 
mój, aż na wieki 
Oto moje srece przecież wiesz 
Miłość Twoja niech umocni 
mnie 
 
Twoim jestem 
1. Oto ja 
Klęczę kolejny raz 
Poddaję, co mam 
Wszystko, co mam 
 
Odnajdź mnie 
Panie, przyciągnij mnie 
Tak blisko chcę być 
Przy Tobie chcę być 
 
Twoim jestem 
 
2. Obmyj mnie 
W łasce i prawdzie Twej 
Tak bardzo chcę żyć 
W Twej pełni chcę żyć 

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 
 
 
Ojcze ty kochasz mnie 
Nie dlatego, że jestem dobry 
Ale dlatego że jestem 
dzieckiem 
Twoim dzieckiem 
 
 
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  

 
(BS) 



 


