
  

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

(Iz 11, 1-10) 
Na Chrystusie spocznie Duch 
Pański 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
Wyrośnie różdżka z pnia 
Jessego, wypuści odrośl z jego 
korzenia. I spocznie na niej 
Duch Pański, duch mądrości i 
rozumu, duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 
Upodoba sobie w bojaźni 
Pańskiej. Nie będzie sądził z 
pozorów ani wyrokował według 
pogłosek; raczej rozsądzi 
biednych sprawiedliwie i 
pokornym w kraju wyda słuszny 
wyrok. Rózgą swoich ust uderzy 
gwałtownika, tchnieniem 
swoich warg uśmierci 
bezbożnego. Sprawiedliwość 
będzie mu pasem na biodrach, 
a wierność przepasaniem 
lędźwi. Wtedy wilk zamieszka 
wraz z barankiem, pantera z 
koźlęciem razem leżeć będą, 
cielę i lew paść się będą 
pospołu i mały chłopiec będzie 
je poganiał. Krowa i 
niedźwiedzica przestawać będą 
przyjaźnie, młode ich razem 
będą legały. Lew też jak wół 
będzie jadał słomę. Niemowlę 
igrać będzie na gnieździe kobry, 
dziecko włoży swą rękę do 
kryjówki żmii. Zła czynić nie 
będą ani działać na zgubę po 
całej świętej mej górze, bo kraj 
się napełni znajomością Pana, 
na kształt wód, które 
przepełniają morze. 

 

 
A gdy widział, że przychodziło do 
chrztu wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: «Plemię 
żmijowe, kto wam pokazał, jak 
uciec przed nadchodzącym 
gniewem? Wydajcie więc godny 
owoc nawrócenia, a nie myślcie, że 
możecie sobie mówić: „Abrahama 
mamy za ojca”, bo powiadam wam, 
że z tych kamieni może Bóg 
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już 
siekiera jest przyłożona do 
korzenia drzew. Każde więc 
drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, zostaje wycięte i wrzucone 
w ogień. 
Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia; lecz Ten, który idzie 
za mną, mocniejszy jest ode mnie; 
ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem. Ma On 
wiejadło w ręku i oczyści swój 
omłot: pszenicę zbierze do 
spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym». 
 
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 IŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE - 
film s. FAUSTINA: wtorek 10 
grudnia, godz. 20.00, kino 
VUE, Aberdeen, dołącz i 
dołącz do innych! £5-£7 

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?  

P omysł adwentowy dla 
rodzin 
Pozwól wszystkim członkom 
rodziny dokonać specjalnych 
aktów dobroci i napisz je na 
papierowej reklamie, aby pod 
koniec dnia umieść je obok 
Dzieciątka Jezus, i dziękuj 
Jezusowi za inspirowanie 
tych dobrych uczynków. 

 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
Rekolekcje dla ambitnych 
21 Grudnia-  sobota Dzień 
pokutny 14:00:17:00 !!! 
możliwość indywidualnej 
spowiedzi wg. listy zapisów 
Pobierz teksty  do 
medytacji na każdy dzień 
dodatkowo: Adwentowe 
zrób to z dzieckiem to 
praktyczne spotkania po 
każdej mszy niedzielnej gdzie 
przekazujemy rodzinne 
tradycje: 
1 niedziela: Kalendarz 
adwentowy, lampiony 
2 niedziela: Piszemy kartki i 
listy do ukochanych na 
święta; zdobimy pierniki; 
ozdoby choinkowe 
3 niedziela: Różdżka 
Jessego; wasze pomysły 
4 niedziela: przygotowanie 
do Polskiej Wigilii w kościele 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
                        (HM) 

Owego dnia to się stanie: 
Korzeń Jessego stać będzie na 
znak dla narodów. Do niego ludy 
przyjdą po radę, i sławne będzie 
miejsce jego spoczynku. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren: :Pokój zakwitnie 
kiedy Pan przybędzie 

 
(Rz 15, 4-9) 
Chrystus zbawia wszystkich 
ludzi 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian. 
 
Bracia: 
To, co niegdyś zostało napisane, 
napisane zostało  
także dla naszego pouczenia, 
abyśmy dzięki cierpliwości i 
pociesze, jaką niosą Pisma, 
podtrzymywali nadzieję. A Bóg, 
który daje cierpliwość i 
pociechę, niech sprawi, abyście 
wzorem Chrystusa te same 
uczucia żywili do siebie i 
zgodnie jednymi ustami wielbili 
Boga i Ojca Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa. 
Dlatego przygarniajcie siebie 
nawzajem, bo i Chrystus 
przygarnął was – ku chwale 
Boga. Albowiem Chrystus – 
powiadam – stał się sługą 
obrzezanych dla ukazania 
wierności Boga i potwierdzenia 
przez to obietnic danych ojcom 
oraz po to, żeby poganie za  

okazane sobie miłosierdzie 
uwielbili Boga, jak napisano: 
«Dlatego oddawać Ci będę 
cześć między poganami i 
śpiewać imieniu Twojemu». 
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja, 
alleluja.Przygotujcie drogé 
Panu, prostujcie ścieżki dla 
niego, wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże 

  
 (Mt 3, 1-12) 
Nawracajcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie 
 
Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza. 
 
W owym czasie pojawił się Jan 
Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: «Nawracajcie 
się, bo bliskie królestwo 
niebieskie». Do niego to odnosi 
się słowo proroka Izajasza, gdy 
mówi: «Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, dla Niego prostujcie 
ścieżki!». 
Sam zaś Jan nosił odzienie z 
sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a jego 
pokarmem były szarańcza i 
miód leśny. Wówczas ciągnęły 
do niego Jerozolima oraz cała 
Judea i cała okolica nad 
Jordanem. Przyjmowano od 
niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając swoje grzechy. 

                Taca (01/12/19’) 
Polska: £ 141.50 
Reszta Parafii: £ 196.19 
Total:  £ 337.69 
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. 
👼👼🐑🐑🐑🎄🎄👪🎄🎄🐑🐑🐑👼👼 
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Kiedy rozeznawałem, co Pan 
chce nam powiedzieć w ten 
weekend, otrzymałem obraz 
Różanego Okna z katedry 
Notre Dame (patrz zdjęcie 
poniżej), w którym Chrystus i 
Maryja są w centrum, a 
Święci otaczają Ich w 
pięknym harmonijnym 
porządku. To okno pięknie 
ilustruje chwałę Boga, a 
także przesłanie Ojca zawarte 
w dzisiejszych czytaniach. 
Wtedy też otrzymałem obraz 
ukazujący jak to okno jest 
rozbijane i potem krok po 
kroku składane przez 
człowieka. Wierzę, że dzięki 
temu obrazowi Pan prosi nas, 
abyśmy podczas tego 
Adwentu złożyli w całość 
wszystkie aspekty naszego 
życia, i umieścili Chrystusa z 
powrotem w jego centrum. 
Zatem Pan wzywa nas do 
pewnego rodzaju 
uporządkowania naszego 
życia. 
 
W pierwszym czytaniu prorok 
Izajasz prorokuje o pięknej 
harmonii w stworzeniu: 
„Wtedy wilk zamieszka wraz z 
barankiem…, cielę i lew paść 
się będą społem…, niemowlę 
igrać będzie na norze kobry”. 
Jest to przepowiednia o 
czasie, w którym chwała i 
Boża wiedza wypełni całe 
stworzenie. Zatem tam, gdzie 
jest wiedza o Panu, tam też 
jest harmonia. Święci, którzy 
otaczają Jezusa i Maryję w 
różanym oknie, są wypełnieni 
wiedzą o Panu, i ta właśnie 
wiedza jednoczy ich w 
harmonii. Czytanie to zachęca 
nas wszystkich do głębszego 
poznania i zrozumienia Boga, 
abyśmy mogli być w większej 

harmonii również ze sobą. Nie 
myśl, że wiesz wszystko o 
Bogu. Nie trzymaj się tego 
stwierdzenia, ponieważ to 
nieprawda. 
 
Jak jednak dojść do 
pełniejszej wiedzy o Panu? 
Najpierw musisz uważnie 
słuchać głosu Pana, chcieć 
usłyszeć Jego Słowa poprzez 
Biblię i swoje doświadczenia 
życiowe oraz prosić Ducha 
Świętego, aby przyniósł do 
ciebie ŻYWY głos Pana. 
Wyraża się to w zauważaniu i 
rozumieniu, co Pan próbuje ci 
osobiście powiedzieć. Zauważ, 
że Bóg nie tylko przekazuje 
ludzkości ogólne informacje o 
sobie poprzez Biblię, ale ma 
też konkretne, osobiste 
przesłanie do każdego z was 
zarówno poprzez Biblię, jak i 
poprzez doświadczenia 
życiowe. Czyli słuchanie głosu 
Pana oznacza nie tylko 
czytanie Słowa, ale też 
otrzymywanie Jego 
osobistego przesłania na 
różne sposoby. 
 
Wiedza o Panu, a zwłaszcza o 
Jego bezwarunkowej miłości i 
miłosierdziu, powinny 
prowadzić Cię do poznania 
siebie i lepszego zrozumienia 
własnej dobroci i wartości 
oraz grzechów. Dlatego też 
odkrywanie prawd o Panu 
powinno prowadzić do pokuty 
i odnowy twojej relacji z 
Bogiem i oddaniu się Mu, ze 
względu na Jego miłosierdzie 
i miłość do ciebie. Słuchajcie 
więc głosu wołającego na 
pustyni, który mówi: 
„Przygotujcie drogę Panu, dla 
Niego prostujcie ścieżki!”, co 
tak naprawdę jest 
wezwaniem do żalu za 
grzechy i odnowienia waszych 
zobowiązań chrzcielnych   

wobec Pana. 
 
Więc idź do swojego cichego 
miejsca w domu lub gdzieś 
indziej, tak jakbyś szedł na 
swoją własną pustynię, gdzie 
nikt cię nie rozproszy, gdzie 
będziesz mógł ukorzyć się 
przed Panem! Proś Ducha 
Świętego, aby cię napełnił i 
prowadził! Spojrzyj na to co 
ostatnio wydarzyło się w 
twoim życiu i w pokorze oceń, 
czy istnieje jakakolwiek 
separacja między Bogiem a 
tobą lub między tobą a 
innymi ludźmi. Potem, 
poprzez pokutę, wróć do 
Pana. 
 
Następnym krokiem jest 
odnowienie twojego oddania 
się Chrystusowi. Zrobisz to 
poprzez osobistą modlitwę 
odnowienia lub, jeśli 
popełnisz grzech śmiertelny, 
poprzez spowiedź, do której 
będzie okazja podczas 
ostatniej soboty Adwentu, 21 
grudnia. To jest jak mycie 
okna jakim jest twoje życie, 
aby światło Boże - Duch 
Święty, mogło świecić przez 
ciebie. Odnowienie i 
oczyszczenie naszych serc i 
umysłów jest głównym celem 
Adwentu. Ta odnowa 
wzmacnia naszą więź z 
naszym Niebiańskim Ojcem i 
ze sobą nawzajem, a tam, 
gdzie istnieje więź, czy 
zobowiązanie, tam jest także 
Duch Święty, który łączy nas 
w miłości. Wszystkie części 
Okna Różanego są połączone 
ze sobą wiążącym je 
materiałem, który 
symbolizuje Ducha Świętego. 
 
Wierzę, że ta wizja mężczyzny 
składającego z powrotem 
kawałki rozbitego okna jest 
oparta na wezwaniu Boga do  

odnowienia i naprawy naszej 
relacji z Nim i między sobą. 
 
Nie jest to jednak 
jednorazowa naprawa. Może 
bowiem minąć dużo czasu, 
zanim zostaniemy całkowicie 
uzdrowieni i zjednoczeni z 
Nim i ze sobą. Ponieważ może 
to być długi proces, w 
pewnym momencie możesz 
się poddać. Dlatego tak 
wspaniałe jest to, co św. 
Paweł mówi nam w drugim 
czytaniu: „A Bóg, który daje 
cierpliwość i pociechę, niech 
sprawi, abyście wzorem 
Chrystusa te same uczucia 
żywili do siebie i zgodnie 
jednymi ustami wielbili 
Boga...”! 

(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 
 
 
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 
  

Pan blisko jest , oczekuj Go. 
Pan blisko jest, w Nim serca 
moc. 
 
 
Oto Pan Bóg przyjdzie, 
z rzeszą świętych nam 
przybędzie. 
Wielka światłość w dzień ów 
będzie 
Alleluja, alleluja. 
 
 
1. Witaj pokarmie w którym 
niezmierzony 
Nieba i ziemie Twórca jest 
zamkniony 
Witaj napoju zupełnie 
gaszący 
Umysł pragnący 
 
2. Witaj krynico wszystkiego 
dobrego 
Gdy bowiem w sobie masz 
Boga samego 
Znasz ludziom wszystkie jego 
wszechmocności 
Niesiesz godności 
 
3. Witaj z niebiosów manno 
padająca 
Rozkoszny w sercu naszym 
smak czyniąca 
Wszystko na świecie co jedno 
smakuje 
W tym się najduje 
 
4. Witaj rozkoszne z ogrodu 
rajskiego 
Drzewo owocu pełne 
żywiącego 
Kto cię skosztuje śmierci się 
nie boi 
Choć nad nim stoi 
 
5. Witaj jedyna serc ludzkich 
radości 
Witaj strapionych wszelka 
łaskawości 
Ciebie dziś moje łzy słodkie 
szukają 
K Tobie wołają 
 

Bóg jest tu, Bóg jest tam! 
Bóg jest w każdym z nas i w 
sercu Go mam! 
Światłem jest, w ciemną noc 
i w modlitwie mej słyszę Jego 
głos! 
Bóg jest tu, dobry jest!  
W każdy czas!!! 
 
 
Ref. Wody Jordanu, 
weselcie się, 
Nasz Zbawiciel przychodzi. 
Woda życia, zdrój na pustyni! 
 
1. Jeśli ktoś jest spragniony, 
A wierzy we Mnie, 
Niech przyjdzie do Mnie i pije, 
Strumienie wody żywej 
popłyną z jego wnętrza. 
 
2. Kto będzie pił wodę, którą 
Ja mu dam, 
Nie będzie pragnął na wieki, 
Lecz woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem 
wody, 
Wytryskującej ku życiu 
wiecznemu 
 
3. Rozleję wody po 
spragnionej glebie 
I zdroje po wyschniętej ziemi. 
Przeleję Ducha mego na 
twoich potomków 
I błogosławieństwo moje na 
twe latorośle. 
 
4. Pan cię zawsze prowadzić 
będzie, 
Nasyci duszę twoją na 
pustkowiach. 
Odmłodzi twoje kości tak, że 
będziesz jak zroszony ogród 
I jak źródło wody, co się nie 
wyczerpie! 
 
 

(BS) 



 


