
  

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

(Iz 2, 1-5) 
Pokój królestwa Bożego 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
Widzenie Izajasza, syna Amosa, 
dotyczące Judy i Jerozolimy: 
Stanie się na końcu czasów, że 
góra świątyni Pańskiej stać 
będzie mocno na szczycie gór i 
wystrzeli ponad pagórki. 
Wszystkie narody do niej 
popłyną, mnogie ludy pójdą i 
rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na 
górę Pańską, do świątyni Boga 
Jakuba! Niech nas nauczy dróg 
swoich, byśmy kroczyli Jego 
ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z 
Syjonu i słowo Pańskie – z 
Jeruzalem». 
On będzie rozjemcą pomiędzy 
ludami i sędzią dla licznych 
narodów. Wtedy swe miecze 
przekują na lemiesze, a swoje 
włócznie na sierpy. Naród 
przeciw narodowi nie podniesie 
miecza, nie będą się więcej 
zaprawiać do wojny. Chodźcie, 
domu Jakuba, postępujmy w 
światłości Pańskiej! 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren : :Idźmy z radością 
na spotkanie Pana.

 
 (Rz 13, 11-14) 
Zbliża się nasze zbawienie 
Czytanie z Listu świętego 
Pawła Apostoła do Rzymian. 

 

 
 
 
 
 
 
wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: 
Gdyby gospodarz wiedział, o 
jakiej porze nocy nadejdzie 
złodziej, na pewno by czuwał i 
nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo w chwili, 
której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy 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. 

M sza św. I uzdrowienia: 5 
grudnia, katedra: msza o 
godzinie 18:00, usługa o 
godzinie 19 Przyjdź po 
uzdrowienie! 

J esli chcialbys wigilie 
spedzic razem z innymi z 
twojej parafii, serdecznie 
zapraszamy 24.12 na godz 
17.30, powiedz nam o swojej 
obecności, zabierz ze sobą 
jedną potrawę  i dołącz do 
nas na sali przy kościele. 

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 

 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
                        (HM) 

Bracia: 
Rozumiejcie chwilę obecną: 
teraz nadeszła dla was 
godzina powstania ze snu. 
Teraz bowiem zbawienie jest 
bliżej nas niż wtedy, gdy 
uwierzyliśmy. 
Noc się posunęła, a przybliżył 
się dzień. Odrzućmy więc 
uczynki ciemności, a 
przyobleczmy się w zbroję 
światła! Żyjmy przyzwoicie 
jak w jasny dzień: nie w 
hulankach i pijatykach, nie w 
rozpuście i wyuzdaniu, nie w 
kłótni i zazdrości. Ale 
przyobleczcie się w Pana 
Jezusa Chrystusa i nie 
troszczcie się zbytnio o ciało, 
dogadzając żądzom 
 
.Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Okaż nam, Panie, łaskę 
swoją, 
i daj nam swoje zbawienie. 

 
(Mt 24, 37-44) 
Potrzeba czujności w 
oczekiwaniu na przyjście 
Chrystusa 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza. 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jak było za dni 
Noego, tak będzie z 
przyjściem Syna 
Człowieczego. Albowiem jak 
w czasie przed potopem jedli 
i pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, kiedy 
Noe wszedł do arki, i nie 
spostrzegli się, że przyszedł 
potop i pochłonął wszystkich, 
tak również będzie z 
przyjściem Syna 
Człowieczego. Wtedy dwóch 
będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. 
Dwie będą mleć na żarnach: 
jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona. 
Czuwajcie więc, bo nie  

                Taca (17/11//19’) 
Polska: £ 171.50 
Reszta Parafii: £ 102.21 
Tridentine Mass: £80.78 
Total:  £ 354.49 
Dziękuję bardzo! (O.G.) 
 

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

B oże Narodzenie Msza Święta: 24 grudnia: 20:00 w 
Najświętszym Sercu., 22:00 w Świętego Piotra,  
25 grudnia : 9.30 w Najświętszym Sercu, 11:30 w Świętego 
Piotra, 13:30 w Najświętszym Sercu po Polsku. 
👼👼🐑🐑🐑🎄🎄👪🎄🎄🐑🐑🐑👼👼 

Clergy: Parish Priest: O. Gabor Czako 
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Email: shtaberdeen@gmail.com 
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Dzisiaj rozpoczynamy Adwent 
i kiedy rozmyslalem o 
czytaniach, czułem, że Bóg 
Ojciec chce skierować naszą 
uwagę na światło, Jego 
światło w naszej ciemności, w 
naszych zmaganiach, na 
światło Chrystusa. 

Poprzez proroka Izajasza w 
pierwszym czytaniu mówi 
wam: „O, domu Jakuba, 
spraw, bysmy chodzili w 
świetle Pana!”. W liście św. 
Pawła do Rzymian mówi nam: 
„odrzucmy wszystko to, co 
wolimy robić pod osłoną 
ciemności; pozwól nam 
uzbroić sie w cierpliwosc i 
pojawić się w świetle. 
”Poprzez czytanie Ewangelii 
Jezus mówi wam: Czuwajcie i 
bądźcie gotowi na przyjęcie 
Światła - Syna Bożego, 
ponieważ może on wrócić w 
każdej chwili. Ten fragment 
można interpretować jako 
odnoszący się do przyjścia 
Chrystusa w dniu sadu 
ostatecznego, ale moi bracia i 
siostry on przychodzi do was 
każdego dnia. Jego światło 
nie jest daleko od nas: Jego 
dobroć, Jego mądrość, Jego 
natchnienie, Jego Duch nie 
jest daleko od nas; On jest w 
naszych sercach i umysłach 
każdego dnia iw każdej chwili 
przemawia do was poprzez 
wasze serca, po prostu 
słuchajcie i badzcie czujni! 
 
Dzisiaj chciałbym 
opowiedziec  wam o kimś, kto 
zawsze czuwał i podążał za 
prawdziwym Światłem, 
Jezusem, w swoim sercu; Był 
bardzo kochany zarówno 
przez dorosłych, jak i dzieci. 
Jego święto przypada 6 
grudnia (piątek).  

Nawet wspolczesny Święty 
Mikołaj próbuje dziś isc za 
jego przykładem i stara się 
robić to, co kiedyś on robil. 
Nazywa się Święty Mikołaj 
(St.Nicholas). 
 

Święty Mikołaj jest jednym z 
najbardziej lubianych 
Świętych w historii. Urodził 
się w III wieku w miejscu 
zwanym Patara, które dziś 
należy do Turcji, ale w tym 
czasie było częścią Grecji, 
więc w rzeczywistości był 
Grekiem. Jego rodzice byli 
bogatymi kupcami, ale 
niestety zmarli, gdy był 
jeszcze młodym mężczyzną. 
Mikołaj został sam jako 
młody człowiek, z bogatym 
dziedzictwem. Nie wiedział, 
co zrobić ze swoim życiem, 
więc szukał w życiu celu. Był 
w emocjonalnej ciemności. 

W tym wlasnie czasie 
usłyszał o ojcu, który stracił 
pracę i stał się bardzo biedny, 
a miał trzy córki na wydaniu i 
nie miał dość pieniędzy, aby 
kupić prezent na ślub każdej z 
córek. Biedny człowiek 
zachorował. Nicholas usłyszał 
o nich i zdał sobie sprawę, że 
czyniąc dobro innym, może 
dać prawdziwy cel swojemu 
życiu, więc poszedł za 
ŚWIATŁEM Jezusa w swoim 
sercu, aby pomóc tej biednej 
rodzinie, ale chciał to zrobić 
w sekrecie, więc podczas 
jednej nocy rzucił worek 
pieniędzy do domu i uciekl. Z 
pewnością nie zrobił tego 
przez komin, jak to robi 
Święty Mikołaj, ponieważ w 
tym czasie kominy nie 
istnialy.. Kiedy zdał sobie 
sprawę, że rodzina właściwie 
wykorzystała pieniądze, 
wrzucił kolejną torbę z 
pieniędzmi do domu, podczas  

kolejnej nocy na ślub drugiej 
córki. Ojciec był 
zaintrygowany i chciał 
dowiedzieć się, kto był tym 
hojnym pomocnikiem. Więc 
nie spał w nocy, a kiedy 
Mikołaj wrócił po raz trzeci, 
złapał go, gdy ten wrzucił 
torbę pieniędzy. Nicholas 
poprosił go, aby nikomu nie 
mówił, ponieważ nie chciał, 
aby ktokolwiek o nim 
wiedział. Jednak pomimo 
tego, że ojciec obiecał nie 
mówić nikomu, koniec 
koncow nie dotrzymal slowa i 
wiesci te  rozeszły się po 
całym kraju,  Nicholas 
ostatecznie został wybrany 
na biskupa. 

W tym czasie rozpoczęły się 
mroczne prześladowania 
chrześcijan. Palono ich 
koscioly, zmuszano ich  do 
składania ofiar pogańskim 
bogom, palono kopie Biblii. 
Mikołaj został wtrącony do 
więzienia. Ale dzięki Bogu 
prześladowania nie trwały 
długo, ponieważ wkrótce 
cesarz Konstantyn przeszedł 
na chrześcijaństwo, a religia 
chrześcijańska stała się 
religią uprzywilejowaną. 

Mikołaj, obecnie biskup, 
wykorzystał tę okazję, aby 
wymierzyć sprawiedliwość 
swojemu ludowi. Podczas 
zamieszek w jego mieście 3 
osoby zostały 
niesprawiedliwie oskarżone o 
kradzież i ostatecznie zostały 
skazane na śmierć. Właśnie 
gdy miecz został podniesiony, 
biskup Mikołaj przybiegł i 
zatrzymał kata. Zdjął 
łańcuchy z dwóch 
oskarżonych mężczyzn i 
wbiegł do biura 
okalnegogubernatora, który   

 

zarządził egzekucję. Tam 
zagroził mu, że zgłosi go 
cesarzowi. Gubernator błagał 
go, aby tego nie robił. Wyrok 
śmierci został anulowany, a 
niewinni mężczyzni byli wolni 
. Później Mikołaj pojawił się 
we śnie zarówno cesarzowi 
Konstantynowi, jak i 
miejscowemu gubernatorowi 

Jest także patronem, wielkim 
pomocnikiem rybaków, jako 
ze kiedy pewnego razu łódź 
rybacka wpadła w kłopoty na 
wzburzonym morzu, nagle św. 
Mikołaj pojawił się rybakom i 
pomógł im bezpiecznie 
dostać się do pobliskiego 
portu. 

Istnieją solidne dowody na to, 
że Mikołaj istnial/zyl 
naprawde, ponieważ w 
rzeczywistości ma dwa 
grobowce: jeden jest jego 
pierwotnym grobowcem w 
Turcji, ale niestety nie ma 
tam już jego kości, ponieważ 
zostały skradzione przez 
grupę włoskich rybaków, 
którzy przybyli do Turcji w 
łodzi, zdemolowali grób 
Świętego Mikołaja, 
wykradajac jego ciało, ktore 
nastepnie zabrali do Bari we 
Włoszech, gdzie leży do dziś. 

Papież niedawno zezwolił 
naukowcom na otwarcie tego 
grobowca i wykonanie 
rekonstrukcji twarzy, aby 
zobaczyć, jak wyglądał, 
wynik był fantastyczny, 
ponieważ zrekonstruowana 
twarz byla naprawde bardzo 
podobna do wizerunkow na 
ikonach, obrazach czy 
pomnikach. Dzisiaj na terenie 
USA istnieje okolo 500 
kosciolow pod wezwaniem 
Sw. Mikolaja. 

A wiec, jaka jest jego 
spuscizna ? 

Swiety Mikolaj uczy nas, ze 
Swieta Bozego Narodzenia to 
czas bardziej darowania niz 
otrzymywania; 

wspolczucia (myslenia o 
bliznich) niz niepohamowanej 
konsumpcji, pomocy 
potrzebujacym niz chciwosci 
i zachlannosci. 

Swiety Mikolaj poucza nas, 
ze mozemy  dokonywac 
rzeczy wielkich, polegajac na 
naszej wierze, uczy bycia 
hojnymi, szczodrobliwymi. 

Dzisiaj niepokoi nas glod, 
niewolnictwo, nedza , handel 
ludzmi. A zatem 
pozostawajmy czujni w 
ciemnosci i szukajmy 
prawdziwego Swiatla w 
naszych sercach, idzmy za 
tyn Swiatlem odwaznie i z 
wiara.  

(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. 
 
 
1. Nad Jordanem, w cieniu 
rozłożystych drzew, 
tam, gdzie rzeka wolno toczy 
wody swe, 
prorok dzieje przepowiada, 
lud wybrany Boży jest. /x2 
 
Ref. Święty, nadchodzi 
Święty, 
prostujcie ścieżki, pagórki 
równajcie. 
Święty, nadchodzi Święty, 
pokutę czyńcie, na twarze 
padajcie. 
 
2.Gdy nad młodym cieślą 
uniósł swoją dłoń, 
Pan Zastępów głosem swym 
przemówił doń, 
poznał prorok, że dziś 
właśnie, życie jego spełnia 
się. /x2 
 
3.Ja chrzczę wodą, bo tal mi 
nakazał Pan, 
ale po mnie przyjdzie do was 
Mesjasz - Pan, 
On chrzcić będzie Duchem 
Świętym 
tych, którzy poznają Go. /x2 
 
 
Przyjdź Jezu, przyjdź 
Czekamy dziś, do naszych 
serc do naszych dni 
Przyjdź Jezu, przyjdź 
Czekamy dziś, do naszych 
serc do naszych dni 
 
Niech spłynie Twoja łaska i 
niech wypełni mnie 
Bo nadszedł czas by cały 
świat poznał Cię! 
 
Tyś Królem jest – Tyś Królem  

jest 
Wołamy przyjdź -Wołamy 
przyjdź 
Tyś Królem jest – Tyś Królem 
jest 
Wołamy przyjdź -Wołamy 
przyjdź 
 
 
Idzie mój Pan x2 
On teraz biegnie, by spotkać 
mnie 
 
Mija góry, łąki, lasy,  
by Komunii stał się cud.  
On chce Chlebem nas 
nakarmić,  
by nasycić życia głód. 
 
 
Jesteś życiem mym, więc 
każdy ruch 
robię w Tobie Panie Ty 
pozwalasz wciąż oddychać mi 
Jesteś drogą mą, więc każdy 
krok 
stawiam w Tobie Panie Ty 
pozwalasz wciąż 
oddychać mi. 
 
Fale Twoje łaski Panie 
Gdzie nie spojrzę tam 
wciąż widzę Cię 
Twa miłość mnie uwiodła 
Jezu jakże, to możliwe jest?! 
Nananana... 
 
 
1. 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. …. jak Dawid wielbić chcę... 
 
4. … jak Dawid skakać chcę... 
 

(BS) 



 

 

 

 


